


IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

AMI  Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte R rādītājs 
ANM Atveseļošanas un noturības mehānisms RD Rīgas dome 
AP2020 Rīgas attīstības programma 2014.−2020. gadam RD IKSD Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
AP2027 Rīgas attīstības programma 2022.−2027. gadam RD ITC Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs 
Apkaimju 
iedzīvotāju 
centrs 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs RD ĪD Rīgas domes Īpašuma departaments 

AS akciju sabiedrība RD LD Rīgas domes Labklājības departaments 
CT cits finanšu avots RD MVD Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 
ES Eiropas Savienība RD PAD Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
GNSS  Globālās navigācijas satelītu sistēma (angļu val. – Global 

navigation satellite system) 
RD SD Rīgas domes Satiksmes departaments 

HIV cilvēka imūndeficīta vīruss (angļu val. – Human 
immunodeficiency virus) 

REA Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 

ID identifikācijas numurs RIIMC Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 
IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas RJC Rīgas jauniešu centrs 
IP Interneta protokols (angļu val. − Internet Protocol) RNP sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas namu 

pārvaldnieks" 
LED gaismu izstarojošā diode (angļu val. – Light Emitting Diode) RP BJC Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs 
LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra RP SIA Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
LR Latvijas Republika RPA Rīgas pašvaldības aģentūra 
LR SM Latvijas Republikas Satiksmes ministrija RPP Rīgas pašvaldības policija 
NEET jaunieši, kas nemācās un nestrādā (angļu val. − Not in 

employment, education or training) 
RSD Rīgas Sociālais dienests 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra RTIAN Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
NVO nevalstiskā organizācija RVC AZ Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona 
P prioritāte SECAP Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns (angļu val. 

– Sustainable Energy and Climate Action Plan) 
PB pašvaldības budžets SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
PL pašu līdzekļi SIS Stratēģijas ieviešanas sistēma 



PS privāts finanšu avots 
STI seksuāli transmisīvas infekcijas VAS valsts akciju sabiedrība 
SUS Stratēģijas uzraudzības sistēma VB valsts budžets 
TEN-T Eiropas transporta tīkls VSIA valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācija (angļu val. – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

VT vietējais ģeodēziskais tīkls 
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APS0360
Priekšlikumu izstrāde sabiedriskā transporta reģionālo 
maršrutu pieturvietu izvietojumam Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā

P01-05
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD SD

VSIA 
"Autotransporta 
direkcija",
VAS "Latvijas 
dzelzceļš"

X
Uzlabota reģionālā sabiedriskā transporta piekļuve Rīgas pilsētas sabiedriskajam 
transporta tīklam.

R1-8, R1-9, 
R1-6, R1-16

01.02.2021. 31.12.2022.

APS0361
Tirdzniecības centru autostāvvietu sasaiste ar sabiedrisko 
transportu 

P01-05 Visa pilsēta RD SD
SIA "Rīgas 
satiksme"

X
Samazināta autotransporta plūsma pilsētas centrā un palielināts sabiedriskā 
transporta lietotāju skaits, veidojot sasaisti starp sabiedrisko transportu un 
tirdzniecības centru autostāvvietām. 

R1-8, R1-9, 
R1-6

01.02.2021. 31.12.2022.

APS0362 Veikt sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizāciju
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD SD
 SIA "Rīgas 
satiksme", RD PAD

X X Uzlabots pakalpojums klientiem un efektīva resursu izmantošana.
R1-2, R1-1, 
R1-4, R1-9

03.01.2022. 31.12.2027.

APS0365
Veicināt sabiedriskā transporta ātruma uzlabošanas 
pasākumu īstenošanu

Visa pilsēta RD SD
SIA "Rīgas 
satiksme"

X X
Uzlabots sabiedriskā transporta ātrums, tostarp izveidotas sabiedriskā transporta 
joslas.

R1-2, R1-6, 
R1-9

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0367 Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta apkalpojošo 
infrastruktūru

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
satiksme"

RD SD, RD PAD X X X
Attīstīta klimatneitrāla sabiedriskā transporta infrastruktūra atbilstoši vides 
pieejamības prasībām, nodrošināta tās efektīva izmantošana, tostarp iegādāts 
infrastruktūras ekspluatēšanai nepieciešamais ritošais sastāvs.

R1-1, R1-2, 
R1-4, R1-6, 
R1-9, R1-8

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0368
Nodrošināt pakāpenisku ritošā sastāva nomaiņu uz videi 
draudzīgiem transporta līdzekļiem

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
satiksme"

X X X Nodrošināta ritošā sastāva nomaiņa atbilstoši pieejamajiem resursiem. R1-1, R1-8 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0369 Sabiedriskā transporta biļešu klāsta pilnveide
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD SD
SIA "Rīgas 
satiksme"

VSIA 
"Autotransporta 
direkcija"

X X X Pilnveidots biļešu klāsts, nodrošinot sortimenta optimizāciju. R1-9 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0370
Uzturēt autostāvvietu pakalpojumu atbilstoši Rīgas domes 
deleģējumam

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
satiksme"

RD SD X X

Attīstīti autostāvvietu pakalpojumi, kas sabalansēti ar sabiedriskā transporta un 
mobilitātes punktu un stāvparku attīstību un saskaņoti ar Rīgas pilsētas 
stratēģiskajiem uzstādījumiem.
Deleģējuma līguma termiņš līdz 01.07.2022.

R1-4, R1-5 01.01.2021. 01.07.2022.

APS0371 Veicināt inovatīvu, jaunu mobilitātes risinājumu ieviešanu P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
satiksme"

RD SD, RD PAD X X X
Ieviesti jauni mobilitātes risinājumi, tostarp veikta priekšizpēte bezpilota 
sabiedriskā transporta ieviešanai.

R1-1, R1-2, 
R1-4, R1-6, 
R1-9

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0372
Multimodālā transporta mezgla Skanstes apkaimē (Pētersalā) 
attīstības izvērtēšana

Visa pilsēta RD PAD X

Izvērtēta lietderība, tehniskā iespējamība un priekšnoteikumi, lai šeit izvietotu 
dzelzceļa staciju un reģionālo autoostu. Definēti uzdevumi teritorijas 
attīstītājiem. Definēti attīstības priekšnoteikumi. Pakāpeniska ieviešana vai 
ieceres atsaukšana. 

06.01.2023. 31.12.2027.

APS0373
Dzelzceļa staciju attīstība un integrācija pilsētas 
pārvadājumos, t.sk. Rail Baltica reģionālo staciju integrācija

P08_
P08-01, 
P01-05

Visa pilsēta RD PAD
RD SD, SIA "Rīgas 
satiksme"

VSIA 
"Autotransporta 
direkcija", 
VAS "Latvijas 
dzelzceļš"

X

Veikta Rīgas teritorijā plānoto (t.sk. Rail Baltica reģionālās stacijas) un esošo 
staciju integrācija pilsētvidē, sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš" un pasažieru 
pārvadājumu operatoriem izvērtēta jaunu dzelzceļa staciju izbūves lietderība kā 
arī veikts esošo dzelzceļa staciju pieejamības gājējiem, velotransportam, 
sabiedriskajam transportam un autotransportam izvērtējums.

R1-6, R1-8 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0374 Mobilitātes punktu attīstības veicināšana P01-05 Visa pilsēta RD PAD
RD SD, SIA "Rīgas 
satiksme"

Izstrādāta mobilitātes (pārsēšanās) punktu koncepcija Rīgas pilsētā, paaugstinot 
sabiedriskā transporta konkurētspēju un iedzīvotāju mobilitātes iespējas.

R1-4, R1-19 03.01.2022. 01.07.2023.

APS0375
Luksoforu objektu pielāgošana sabiedriskā pasažieru 
transporta prioritātes nodrošināšanai

P01-03 Visa pilsēta RD SD
SIA "Rīgas 
satiksme", RPA 
"Rīgas gaisma"

X
Palielināts sabiedriskā transporta vidējais braukšanas ātrums; paredzama 
maršrutu izpilde, iespēja izveidot jaunus maršrutus.

R1-1, R1-2, 
R1-4, R1-6, 
R1-9

01.01.2022. 31.12.2025.

APS0377
VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras 
uzlabojumu integrēšana Rīgas pilsētvidē

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD

RD SD, RD ĪD, RD 
Teritorijas 
labiekārtošanas 
pārvalde

X X

Veikta VAS "Latvijas dzelzceļš" plānoto projektu (t.sk. dzelzceļa pāreju) 
izvērtēšana no pilsētbūvnieciskā viedokļa, t.sk. pieejamības izvērtējums.
Definētas nepieciešamās aktivitātes konkrētā projekta integrēšanai pilsētvidē.
Īstenoti nepieciešamie uzlabojumi ārpus dzelzceļa nodalījuma joslas.

R1-4, R1-5, 
R1-6, R1-8, 
R1-9, R1-19

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0874 Sabiedriskā transporta pieturvietu attīstība un integrēšana Visa pilsēta RD SD X
Veikta sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošana atbilstoši apstiprinātā jaunā 
dizaina risinājumiem, uzlabota pieturvietu pieejamība.

R1-6, R1-8, 
R1-9

01.04.2022. 31.12.2027.

1.1.uzdevums "Padarīt sabiedrisko transportu par Rīgas mobilitātes mugurkaulu"
1.prioritāte "Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā"
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9291

Nepārtrauktas un pakāpeniskas velosatiksmes sistēmas 
attīstības veicināšana, integrējot to kopējā pilsētas transporta 
infrastruktūrā, prioritāri uzlabojot velosatiksmes drošību 
pilsētas centrā

P01-03, 
P01-04, 
P01-05

Visa pilsēta RD SD X

Pilnveidots veloinfrastruktūras tīkls:
1. veloinfrastruktūras tīkla pilnveidošana Rīgas centrā;
2. veloinfrastruktūras izbūve satiksmes infrastruktūras izbūves, pārbūves un 
atjaunošanas ietvaros;
3. jauni veloinfrastruktūras objekti:
- veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" posma no Rumbas ielas 88 
(pieslēgums esošajam veloceliņam) līdz Jāņogu ielai izbūve;
4. veloinfrastruktūras savienošana ar Pierīgas pašvaldībām:
- veloinfrastruktūra Slokas ielā, posmā no Kurzemes prospekta līdz Babītes 
novada robežai;
- veloinfrastruktūras izbūve Biķernieku ielā, posmā no Biķeru ielas līdz pilsētas 
robežai (3 km);
- veloceļa savienojuma (Brīvības gatve - Garkalnes novads) izbūve Brīvības 
gatvē, posmā no nobrauktuves uz Berģu ielu līdz Rīgas robežai (400 m);
- veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izbūve Granīta ielā, posmā no 
Rīgas robežas (pieslēgums LVC realizējamajai veloinfrastruktūrai) līdz Krustpils 
ielai;
- veloceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" savienojuma ar Salaspils 
novada pašvaldības teritoriju priekšizpēte.

R1-1, R1-22 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0379
Gājējiem paredzētās satiksmes infrastruktūras un gājēju ielu 
tīkla pilnveidošana un attīstība

P01-03, 
P01-04, 
P01-05

Visa pilsēta RD SD

RD PAD, RD 
Teritorijas 
labiekārtošanas 
pārvalde, RD ĪD

X

Veikti pasākumi gājējiem paredzētās satiksmes infrastruktūras pilnveidošanai un 
pieejamības nodrošināšanai, veicinot nepārtrauktas un vienotas gājēju 
infrastruktūras attīstību, tostarp veikta iztrūkstošās infrastruktūras izbūve, it īpaši 
sabiedriskā transporta pieturvietu pieejamībai, kā arī veikta gājēju īsceļu izbūve 
un sarkanā paklāja principa ieviešana.
1. Izbūvēta ietve Malienas ielā, posmā no Šmerļa ielas līdz autobusa pieturai 
"Pansionāts".
2. Izbūvēta gājēju infrastruktūra Berģu ielā un Upesciema ielā, posmā no 
Brīvības gatves līdz Rīgas robežai.
3. Izbūvēta ietve Pulka ielā, posmā no Pulka ielas 3 līdz Daugavgrīvas ielai (130 
m).
4. Izbūvēta ietve Biķernieku ielā, posmā no Biķeru ielas līdz pilsētas robežai (3 
km).
5. Izbūvēta gājēju infrastruktūra piekļuves uzlabošanai dzelzceļa pārejām.
6. Izbūvēta ietve Upesgrīvas ielā, posmā no Kantora ielas līdz Rīgas pilsētas 
robežai.

R1-4, R1-8, 
R1-9, R1-6, 
R1-10

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0380 Alternatīvu satiksmes veidu apzināšana Visa pilsēta RD PAD X
Alternatīvu satiksmes veidu apzināšana, to attīstības lietderīguma Rīgas apstākļos 
izvērtējums, pielietojuma regulējuma noteikšana, atbilstošas integrētas 
infrastruktūras attīstība.

R1-19, R1-
11

01.01.2021. 31.12.2030.

APS0381 Velokoncepcijas aktualizācija un rīcības plāna izstrāde P01-03 Visa pilsēta RD SD RD PAD X
Pilnveidota velokoncepcija un tās rīcības plāns, tostarp konceptuāli izvērtētas 
pilsētas koplietošanas velosipēdu infrastruktūras attīstības iespējas.

R1-4, R1-11 06.01.2021. 31.03.2022.

APS0382
Pakāpeniska velonovietņu tīkla infrastruktūras integrēšana 
kopējā satiksmes infrastruktūrā

Visa pilsēta RD SD X

Papildināts velonovietņu skaits: 
1. jaunu velostatīvu izvietošana Rīgas centrā, pie pašvaldības iestādēm, publisku 
objektu un krustojumu tuvumā;
2. velostāvvietu attīstība pie izglītības iestādēm.

R1-23 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0957
Apkaimju velo un gājēju infrastruktūras savienojumu 
attīstība un reģionālās veloinfrastruktūras papildinošās 
aktivitātes 

P02_ Visa pilsēta RD PAD RD SD X
Attīstīti ANM plāna projekta ietvaros neiekļautie apkaimju velo un gājēju 
infrastruktūras savienojumi, kā arī papildinošās ANM plāna aktivitātes (t.sk. 
Juglas iela).

01.09.2021. 31.12.2027.

APS0378
Atjaunojamo energoresursu (t.sk. alternatīvo degvielu) 
izmantošanas veicināšana un pāreja uz klimatneitrālu 
mobilitāti

P03_ P03-6 Visa pilsēta REA

Biedrība 
"Bezizmešu 
mobilitātes 
atbalsta biedrība", 
Biedrība "Latvijas 
Mobilitātes 
asociācija", SIA 
"Uzlādēts", VAS 
"Latvenergo"

X X

Īstenoti pilotprojekti un izpētes projekti atjaunojamo energoresursu (t.sk. 
alternatīvo degvielu) izmantošanai transportā, t.sk. ūdenstransportā, ieviešot 
risinājumus, izplatot informāciju un veicinot izpratni par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un pāreju uz klimatneitrālu mobilitāti.

01.01.2021. 31.01.2027.

1.2. uzdevums "Ieviest mobilitātes hierarhiju"

1.3. uzdevums "Mobilitāti attīstīt sabalansēti"
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APS0383 Klimatneitrālas mobilitātes pārvaldības pasākumi P03_,P06_ P03-6 Visa pilsēta REA

Biedrība 
"Bezizmešu 
mobilitātes 
atbalsta biedrība", 
Biedrība "Latvijas 
Mobilitātes 
asociācija", SIA 
"Uzlādēts", VAS 
"Latvenergo"

X X

Īstenoti kompleksi iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanas un iesaistes pasākumi, 
veicināta braukšanas paradumu maiņa, nodrošinot energoefektīvu un klimatam 
draudzīgu mobilitāti:
1. īstenoti kampaņveidīgi informatīvi pasākumi ar mērķi informēt gan darba 
devējus pilsētā par darba devēju lomu un ieguvumiem darbinieku klimatneitrālas 
mobilitātes veicināšanā, gan pilsētas iedzīvotājiem.
2. īstenots pilotprojekts darba devējiem, kura laikā veicināta darbinieku 
mobilitātes paradumu maiņa (piemēram, izmantojot konkursu pieeju starp 
uzņēmumiem vai iestāžu ietvaros. 

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0384
Satiksmes infrastruktūras (E kategorijas ielas) atjaunošana, 
pārbūve un izbūve

P02_
P01-02, 
P01-04, 
P01-05

Apkaime RD SD X

Veikta satiksmes infrastruktūras ielu atjaunošana, pārbūve un izbūve, t.sk. veikta 
cietā seguma ieklāšana ielās ar grants segumu. 
Ielas: 
1. Kungu ielas seguma atjaunošana posmā no Grēcinieku ielas līdz Mārstaļu 
ielai; 
2. Grostonas ielas seguma atjaunošana; 
3.Talsu ielas seguma atjaunošana posmā no Bāriņu ielas līdz Nometņu ielai; 
4. Brekšu ielas pārbūve; 
5. Vangažu iela; 
6. Lojas iela (cietā seguma ieklāšana); 
7. Murjāņu ielas izbūve posmā no Juglas ielas līdz Strazdmuižas ielai;
8. Bāriņu iela;
9. Vaļņu iela;
10. Grēcinieku iela; 
11. Lībekas iela;
12. Velmes iela;
13. Kaķusēkļa dambis;
14. Kandavas iela (no Tapešu ielas līdz 34.vidusskolai); 
15. Aizkraukles iela, posmā no Tālivalža ielas līdz Dzērbenes ielai;
16. Ēveles iela;
17. Rītupes iela;
18. Indrupes iela (no Maskavas ielas līdz Salacas ielai);
19. Spulgas ielas izbūve (cietā seguma ieklāšana);
20. Dandāles ielas pārbūve;
21. Ielejas ielas un Asnu ielas (no Dzintaru ielas līdz Ielejas ielai) pārbūve (cietā 
seguma ieklāšana);
22. Vībotņu ielas pārbūve;
23. Magoņu ielas izbūve;
24. Rembates ielas izbūve, posmā no Reinvaldu ielas līdz Lubānas ielai (cietā 
seguma ieklāšana);
25. Dīķu ielas izbūve;
26. Kauguru ielas izbūve.

R1-1, R2-10 01.01.2021. 31.12.2027.

9272 Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu veikšana
P01-02, 
P01-04, 
P01-05

Apkaime RD SD
VSIA "Latvijas 
valsts ceļi", Valsts 
policija

X

Veikti satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi:
1. luksoforu rekonstrukcija un būvniecība;
2. regulējamu gājēju pāreju izveidošana;
3. redzamības pilnveidošana pie gājēju pārejām un krustojumiem;
4. brauktuvju sašaurināšana un drošības saliņu izbūve pie gājēju pārejām;
5. gājēju drošības barjeru uzstādīšana;
6. dzīvojamo zonu izveide;
7. automobiļu pieļaujamā braukšanas ātruma samazināšana; 
8. sabiedriskā transporta pieturvietu pieeju infrastruktūras uzlabošana (t.sk. 
dzelzceļa pieturu pievadceļi); 
9. satiksmes mierināšanas pasākumu realizēšana;
10. kravas transporta stacionārās svēršanas un svēršanas kustībā iekārtu 
uzstādīšana;
11. fotoradaru un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšanas ierīču 
uzstādīšana, t.sk. elektropieslēgumu izbūve;
12. satiksmes uzraudzības punktu (sistēmas) izveide.

R1-21, R1-
12, R1-21, 
R1-12, R1-
13, R1-14, 
R1-15

01.01.2021. 31.12.2027.

9278
Autostāvvietu infrastruktūras attīstīšana un autostāvvietu 
izvietojuma optimizēšana

P02_ P02-05 Apkaime RD SD X
Satiksmes drošības uzlabošana un iekšpagalmu atslogošana. Objektu plānošana 
atbilstoši izstrādātajai Autonovietņu koncepcijai.

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0385 Autostāvvietu izveidošana koplietošanas transportam Visa pilsēta RD SD RD PAD X Nodrošināta iedzīvotājiem ērta un droša pārvietošanās. Uzlabota mobilitāte. R1-4 01.02.2022. 31.12.2024.
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APS0387 Mobilitātes pieprasījuma monitorings
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD X
Veikta mājsaimniecību un iedzīvotāju mobilitātes ieradumu aptauja Rīgā un 
Pierīgā.

03.01.2022. 31.12.2030.

APS0388
Rīgas transporta simulācijas modeļa uzturēšana, 
aktualizēšana un atjaunošana

P01-05 Visa pilsēta RD PAD X
Veikta Rīgas transporta simulācijas modeļa uzturēšana, aktualizēšana un 
atjaunošana.

03.01.2022. 31.12.2025.

APS0389 Transporta plūsmu izpētes P01-05 Visa pilsēta RD PAD X

1. Izstrādāti normatīvas bāzes papildinājumi.
2. Izstrādātas prasības pētījumiem.
3. Izstrādāta pētījumu iniciācijas un saskaņošanas procedūra.
4. Pilnveidota transporta plūsmu izpētes metodoloģija.
5. Noteikta transporta plūsmu izpētes piemērošanas un saskaņošanas kārtība.
6. Izstrādāti transporta plūsmu izpētēs izmantoto datu bāzu informācijas 
apmaiņas principi.

01.01.2020. 31.12.2025.

APS0390
Satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanas sistēmas 
pilnveide

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD SD RD PAD X
Pilnveidota satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanas sistēma, metodoloģija 
un principi ielu tīkla (gājēju, velosatiksmes, sabiedriskā transporta, 
autosatiksmes) attīstības, pārbūves un remontdarbu plānošanai.

03.01.2022. 31.12.2025.

APS0391
Mobilitātes nepieciešamības mazināšanas pasākumu 
īstenošana

Visa pilsēta RD PAD RD SD X

Īstenoti fizisko mobilitātes nepieciešamību mazinoši pasākumi:
1. definēti pilsētas attīstības virzieni un principi, kas vērsti uz ilgtspējīgu 
mobilitāti;
2. veikta to ieviešanas uzraudzība. Instruments - plānošanas dokuments.

06.01.2021. 31.12.2030.

APS0392
Īstenot satiksmes mierināšanas pasākumus pilsētas centrā un 
apkaimēs

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD PAD RD SD X X

1. Izstrādāts ieviešanas plāns 30 km/h zonu pilsētas centrā un apkaimju centros.
2. Pakāpeniski ieviesta 30 km/h zona pilsētas centrā un apkaimju centros, dalītas 
gājēju un veloinfrastruktūras attīstība (RD SD).
3.Izbūves un pārbūves projektos dzīvojamās un citās samazināta ātruma zonās 
ieviesti ātruma mierinoši risinājumi (RD SD).

R1-2, R1-4, 
R1-10

03.01.2022. 31.12.2030.

APS0393
Rīgas mobilitātes vīzijas sasniedzamo rādītāju bāzes vērtību 
noteikšana un uzraudzība

P02_ P01-05 Visa pilsēta RD PAD X
Veikta Rīgas mobilitātes vīzijā definēto 9 mērķu/sasniedzamo rādītāju regulāra 
uzraudzība, t.sk., veicot regulāru gājēju plūsmu uzskaiti, aptauju un publiskās 
ārtelpas uzturēšanās analīzi.

03.01.2022. 31.12.2027.

APS0394
Esošās satiksmes infrastruktūras inventarizācija, datubāzes 
izveide

P08_ P08-02 Visa pilsēta RD SD RD PAD X
Digitalizēta RD SD pārraudzībā esošā infrastruktūras, t.sk. digitalizētas ielu 
pases, izveidota datubāze.

03.01.2022. 30.12.2025.

APS0395
Rail Baltica lokālplānojumā identificētās un ar Rail Baltica 
projektu saistītās infrastruktūras integrēšana pilsētvidē

P01-02 Visa pilsēta RD SD

RD PAD, RD 
Publiskās 
infrastruktūras 
attīstības pārvalde

AS "RB Rail", 
VAS "Latvijas 
dzelzceļš"

X
Veikta Rail Baltica lokālplānojuma izstrādes laikā identificētās un ar Rail Baltica 
projektu saistītās infrastruktūras attīstības priekšizpēte, projektēšana un izbūve. 
Izveidota sasaiste ar Rail Baltica plānoto infrastruktūru.

R1-1, R1-4, 
R1-10, R1-
11, R1-22

03.01.2022. 01.09.2028.

APS0396 Zemo emisiju zonas ieviešanas priekšizpēte P03_
P01-04, 
P03-06

Visa pilsēta RD PAD
RD MVD, RD SD, 
REA

X
Veikta priekšizpēte par zemo emisiju zonas ieviešanas scenārijiem, veikta 
modelēšana un izvēlēts piemērotākais scenārijs.

01.06.2021. 30.12.2022.

APS0397 Zemo emisiju zonas ieviešanas rīcības plāna izstrāde P03_
P01-04, 
P03-06

Visa pilsēta RD PAD
RD MVD, RD SD, 
REA, SIA "Rīgas 
satiksme"

X Izstrādāts zemo emisiju zonas ieviešanas rīcības plāns. 03.01.2022. 01.05.2023.

APS0398 Zemo emisiju zonas ieviešana P03_
P01-04, 
P03-06

Visa pilsēta
Rīgas pilsētas 
pašvaldība

RD PAD, RD SD, 
RD MVD, REA, 
SIA "Rīgas 
satiksme"

X X X X Ieviesta zemo emisiju zona atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam.
R1-1, R1-2, 
R1-4, R1-5

01.01.2023. 31.12.2027.

APS0399 Autonovietņu politikas izstrāde Visa pilsēta RD SD RD PAD X Izstrādāta autonovietņu politika. 01.02.2021. 30.09.2022.

APS0795 Mainīgo ceļa zīmju uzstādīšana P06-03 Visa pilsēta RD SD X
Satiksmes drošības uzlabošana atkarībā no laikapstākļiem, reāliem braukšanas 
apstākļiem un satiksmes intensitātes.

R1-12 01.01.2022. 31.12.2025.

APS0400
Satiksmes infrastruktūras (D kategorijas ielas) atjaunošana, 
pārbūve un izbūve

P02_
P01-02, 
P01-04, 
P01-05

Visa pilsēta RD SD X

Veikta satiksmes infrastruktūras ielu atjaunošana, pārbūve un izbūve, t.sk. veikta 
cietā seguma ieklāšana ielās ar grants segumu. 
Ielas: 
1. Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūve; 
2. Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas 
ielai (cietā seguma ieklāšana); 
3. Upesgrīvas ielas seguma atjaunošana un ietvju paplašināšana, Upesgrīvas ielas 
un Kantora ielas krustojuma pārbūve; 
4. Aspazijas bulvāris un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris; 
5. Puškina iela no Krasta ielas līdz Gogoļa ielai; 
6. Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācieša ielas līdz Akmens tiltam; 
7. Ģertrūdes ielas seguma atjaunošana; 
8. Cēsu ielas seguma atjaunošana;
9. Kronvalda bulvāris;
10. Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā (cietā seguma ieklāšana).

R1-1, R2-10 01.01.2021. 31.12.2027.
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APS0958 Elektrouzlādes attīstības koncepcijas izstrāde P03_ P03-06 Visa pilsēta RD PAD
RD SD, SIA "Rīgas 
satiksme"

X

Izstrādāta Elektrotransporta uzlādes attīstības koncepcija, lai veicinātu uzlādes 
punktu attīstību Rīgas pilsētā.
Noteiktas skaidras vadlīnijas uzlādes punktu izvietojumam, dizainam un 
optimālam blīvumam, lai nodrošinātu perspektīvo elektrotransporta līdzekļu 
skaita apkalpošanu Rīgas pilsētā.

R1-1 03.01.2022. 30.12.2023.

APS0959
Ilgtermiņa transporta infrastruktūras skarto ielu sarkano 
līniju tīkla pārplānošana

P08_ P08-02 Visa pilsēta RD PAD X

Ņemot vērā izmaiņas Rīgas teritorijas plānojuma ilgtermiņa transporta shēmā, ir 
nepieciešams izstrādāt detalizētu attīstības plānošanas dokumentu, tā ietvaros 
veicot ielu sarkano līniju pārplānošanu, definējot līdzsvarotas attīstības 
nosacījumus un noteikumus, kas nodrošinātu atbilstošas teritorijas izmantošanas 
iespējas. 
Detalizēts attīstības plānošanas dokuments izstrādājams šādām vietām, detalizēto 
teritoriju nosakot pirms attiecīgā dokumenta izstrādes uzsākšanas:
1. daļai Dzirciema apkaimes un Iļģuciema apkaimes (Hanzas šķērsojuma 
turpinājuma trasei un tai piegulošajai teritorijai);
2. daļai Vecmīlgrāvja apkaimes (Piejūras maģistrāles trasei un tai piegulošajai 
teritorijai);
3. Tapešu ielai (Rietumu maģistrāles trasei un tai piegulošajai teritorijai).

01.06.2022. 01.01.2024.

APS0876
Luksoforu objektu caurlaides spējas uzlabošana un 
satiksmes plūsmas optimizēšana

Visa pilsēta RD SD RD PAD X X

Veikti pasākumi luksoforu objektu caurlaides spējas uzlabošanai un plūsmu 
optimizēšanai, tostarp veicināta satiksmes vadības centra attīstība izveidojot:
1. luksoforu un mainīgo ceļa zīmju vadības programmu;
2. vienotas transporta detektoru datu apstrādes programmu;
3. satiksmes plūsmu monitoringa programmu, kas veic plūsmu analīzi, 
izmantojot maršrutēšanas aplikācijas iegūtos datus;
4. dinamiskās satiksmes plūsmu modelēšanas programmu.

R1-1, R1-2, 
R1-3, R1-12

01.01.2023. 31.12.2027.

APS0960 Pretputekļu pasākumu īstenošana ielās bez cietā seguma P03_ P03-02 Visa pilsēta RD SD X
Veikti pretputekļu pasākumi ielās bez cietā seguma:
1. ielu bez cietā seguma atputekļošana, pielietojot kalcija hlorīdu (CaCl2);
2. dubultās virsmas seguma apstrāde ielām bez cietā seguma.

R3-1 03.01.2021. 31.12.2027.

9276
Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases 
teritorijas lokālplānojuma izstrāde 

P02_, P03_
P02-01, 
P03-02

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD
LR SM, AS "RB 
Rail"

X

Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti līdzsvarotas attīstības nosacījumi 
un noteikumi, kas nodrošinās projekta “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas integrāciju 
Rīgas centrālajā multimodālajā sabiedriskā transporta mezglā.
Mezgls būs vienotā infrastruktūrā savienota starptautiskā un Latvijas vietējā 
pasažieru dzelzceļa satiksme, Latvijas reģionālā, vietējā un Rīgas pilsētas 
sabiedriskā transporta satiksme. Paredzēts arī personīgā transporta piekļuves 
punkts un cilvēku individuālā pārvietošanās.
Lokālplānojums būs pamatojums pilsētbūvniecisko un atsevišķu objektu 
būvprojektu izstrādei.
Lokālplānojuma ietvaros noteikts uzdevums Rail Baltica (RB) projektam un 
ārpus RB projekta papildus veicamās darbības multimodālā centra funkciju 
pilnvērtīgai nodrošināšanai.

17.05.2016. 31.12.2025.

APS0961
Vadlīniju izstrāde satiksmes organizēšanai dzīvojamajās 
zonās

Visa pilsēta RD SD RD PAD X
Izstrādātas vadlīnijas satiksmes organizēšanai dzīvojamās zonās, sekmējot 
publiskās ārtelpas un dzīves vides kvalitātes uzlabošanos, kā arī satiksmes 
dalībnieku drošību.

03.01.2022. 31.12.2027.

1.4. uzdevums "Veidot ērtu un drošu mobilitāti daudzveidīgas publiskās ārtelpas attīstībai"
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APS0401
Paplašināt pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu 
Rīgas metropoles areālā

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
satiksme"

RD SD, RD PAD
VSIA 
"Autotransporta 
direkcija"

X X X X Paplašināts pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojums Rīgas metropoles areālā.
R1-2, R1-6, 
R1-16, R1-4

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0402 Līdzdalība vienotās sabiedriskā transporta biļetes izveidē
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
satiksme"

RD SD, RD PAD
VSIA 
"Autotransporta 
direkcija"

X X X

Nodrošināta SIA "Rīgas satiksme" interešu pārstāvība attiecīgajās institūcijās un 
sadarbības attīstība ar citiem pārvadātājiem un Pierīgas pašvaldībām vienotās 
sabiedriskā transporta biļetes izveidē.
SIA "Rīgas satiksme" nodrošina  VSIA "Autotransporta direkcija" vadlīniju 
realizāciju elektroniskajā norēķinu sistēmā, lai atbalstītu vienotās biļetes 
izplatīšanu.

R1-9, R1-16 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0403
Rīgas un Pierīgas pasažieru vilciena attīstība uz Rail Baltica 
bāzes

P08_ P08-01
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD RD SD
LR SM, VSIA 
"Autotransporta 
direkcija"

X X

Nodrošināta līdzdalība iespējamības analīzes veikšanā uz Rail Baltica (RB) 
bāzēta pilsētas (un apkaimju) pasažieru vilciena attīstībai 
(Bauska−Mārupe−Rīga−Stopiņi−Salacgrīva−Ainaži), noformulēti uzdevumi RB 
projektam. Rīcības integrētas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojumā.

R1-28 01.07.2021. 31.12.2030.

APS0962 Jaunciema gatves atslogošana no tranzīta satiksmes P08_ P08-02
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD SD RD PAD

Ādažu novada 
pašvaldība, VSIA 
"Latvijas valsts 
ceļi"

X X X X
Rasts risinājums Jaunciema gatves atslogošanai no tranzīta satiksmes, it īpaši 
smagā kravu autotransporta tranzīta.

R1-28 03.01.2022. 31.12.2027.

APS0963
Ar pilsētas attīstību saistītās satiksmes infrastruktūras izbūve 
vai atjaunošana

Visa pilsēta RD SD X X X X X
Nodrošināta sadarbība saistībā ar pilsētai nozīmīgu attīstības projektu attīstību, 
veicot saistītās satiksmes infrastruktūras izbūvi vai atjaunošanu, tai skaitā 
uzlabojot nozīmīgu pakalpojumu savienojamību ar esošo infrastruktūru.

R1-28 03.01.2022. 31.12.2027.

1.5. uzdevums "Veicināt sadarbību mobilitātes jomā Rīgā un Pierīgā"
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APS0631 Rīgas Centrāltirgus revitalizācija P01_, P08_
P01-03, 
P02-04, 
P08-05

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
Centrāltirgus" 

X X X

1.Spīķeru ēkas Pūpolu ielā 7 siltināšanas darbi, tai skaitā jumta, logu, durvju 
nomaiņa, pamatu siltināšana.
2. Rīgas Centrāltirgus teritorijā un paviljonos esošo inženierkomunikāciju un 
tehnoloģisko iekārtu nomaiņa ar energoefektīviem risinājumiem.
3. Rūpniecības preču tirgus teritorijas labiekārtošana, rūpniecības preču 
tirdzniecības zonas izveide, autostāvvietu izveide tirgus nomniekiem, pircējiem 
un tūristu autobusiem.
4. Rīgas Centrāltirgus paviljonu fasāžu atjaunošana un apgaismojuma 
uzstādīšana (kanālmalas pusē).
5. Rīgas Centrāltirgus teritorijas labiekārtošana, tai skaitā Spīķeru ielas 
rekonstrukcija, Gogoļa ielas laukuma labiekārtošana, slēgtās teritorijas 
labiekārtošana.
6. Izveidots vienots atkritumu savākšanas punkts, uzstādītas atkritumu preses ar 
liegtu pieeju nepiederošām personām.

R2-5 01.06.2021. 31.12.2025.

APS0584 Brīvkrānu pieejamības plāna pilsētvidē izstrāde Visa pilsēta RD MVD
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs, 
SIA "Rīgas ūdens"

X
Veikta izpēte un datu apzināšana par atjaunojamajiem brīvkrāniem pilsētā. 
Sastādīts brīvkrānu atjaunošanas plāns, kā arī apzinātas vietas jaunu brīvkrānu 
uzstādīšanai.

R2-11, R2-
10

05.05.2021. 31.12.2022.

3226 Pilsētas kanāla Kārļa baseina kanālmalas pārbūve 
P02-01, 
P02-05

Apkaime RD PAD X
Pārbūvēta piegādes zona kanālmalā pie Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona, 
veikta kanālmalas pagrabu vienkāršota atjaunošana.  Pārbūvēta piegādes zona un 
Pilsētas kanāla mala pie Centrāltirgus ielas, publiskās ārtelpas labiekārtošana.

R2-10, R2-4 01.01.2022 31.12.2026.

APS0964
Pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un 
pārvaldības koncepcijas izstrāde

P02-01 Visa pilsēta RD PAD

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs, 
RD MVD, RD ĪD, 
RD Teritorijas 
labiekārtošanas 
pārvalde

X
Pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības darba grupas 
izveide un turpmākās darbības norise, Lucavsalas lokālplānojuma izstrāde 2023. - 
2024.gadā.

R2-1, R2-2, 
R2-7, R2-11, 
R2-12, R2-
13, R2-19

01.01.2022. 31.12.2024.

APS0965 Jaunu pieminekļu un piemiņas vietu izveidošana P09_ Visa pilsēta RD PAD X

Noorganizēti arhitektūras metu konkursi (izvēlētas vietas, panāktas vienošanās ar 
teritoriju īpašniekiem, iegūts arhitektūras mets): 
1) piemiņas vieta Zolitūdes traģēdijas upuriem, 
2) Aspazijas piemineklis, 
3) Jāņa Čakstes mantojumu reprezentējoša vieta.

R2-4 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0966 Skvēru labiekārtošana Visa pilsēta RD PAD
RD MVD, SIA 
"Rīgas meži"

LR Tieslietu 
ministrija

X Izstrādāta J. F. Baumaņa skvēra labiekārtojuma skice. R2-4, R2-1 15.10.2021. 15.12.2022.

APS0967 Jaunu mākslas un dizaina objektu integrēšana pilsētvidē Visa pilsēta RD PAD X
Pilsētvides mākslas un dizaina objektu izvietošanas ieceru koordinācija līdz 
31.12.2027., t.sk. labiekārtotās vietās pilsētvidē integrējot AS "Swedbank" piecu 
dizaina darbu dāvinājumu ( līdz 31.12.2022.).

R2-4 20.10.2021. 31.12.2027.

APS0968 Koordinēta dārzu un parku atjaunošana
P02-01,
P02-04

Visa pilsēta RD PAD X

Izstrādātas dārzu un parku atjaunošanas un attīstības koncepcijas un koordinēta 
to īstenošana: 
1) Lielie kapi (vides dizaina vadlīnijas), 
2) Arkādijas parks (revitalizācijas plāns), 
3) Nordeķu parks (attīstības koncepcija).

R2-1, R2-10, 
R2-11

01.01.2022. 31.12.2027.

9163
Atbalsta nodrošināšana slidotavu un slēpošanas trašu 
izveidei

Visa pilsēta RD IKSD X Iedzīvotājiem ir pieejamas slidotavas un slēpošanas trases. R2-7 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0410
Publiskās ārtelpas kvalitātes un daudzfunkcionalitātes 
pilnveidošana Kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"

P02-02 Visa pilsēta SIA "Rīgas meži" RD ĪD X X

Izveidots mūsdienīgs āra trenažieru laukums iedzīvotāju aktīvai atpūtai dabā.
Labiekārtots centrālais laukums un 4 galvenās ieejas parkā.
Norisinājies skiču konkurss Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" 
daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa izbūvei Meža prospektā, kā arī 
Bērnu pilsētiņas izbūvei.
Izbūvēts skrituļošanas laukums, daudzfunkcionāli sporta laukumi un skeitparks. 
Izveidota jauna infrastruktūra (elektrība, ūdensvads un kanalizācija).

R2-1, R2-11

03.08.2021.

31.12.2027.

APS0585 Apkaimju centru attīstības plāns P02-06 Visa pilsēta RD PAD
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X

Izstrādāts plāns apkaimju centru attīstībai. Apkaimju centru attīstības prioritāšu 
noteikšanā vērā ņemami tādi kritēriji, kā tas identificēts teritorijas 
plānojuma izstrādē: tas atrodas uz prioritārā publiskās ārtelpas savienojuma, tas 
ir vēsturiskas apkaimes centrs, tajā ir pašvaldības nekustamie īpašumi, tajā 
darbojas aktīva iedzīvotāju kopiena.

R2-5, R2-6, 
R2-7

01.01.2022. 31.12.2024.

9371 Rīgas parku un skvēru atjaunošanas darbi Visa pilsēta RD ĪD X
Labiekārtots mūsdienīgs skvērs - publiski pieejama teritorija. Veikti atjaunošanas 
darbi Dailes teātra priekšlaukumā un Strēlnieku laukumā. 

R2-1, R2-10, 
R2-11

01.01.2021. 31.12.2023. 

2.prioritāte "Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide"
2.1.uzdevums "Attīstīt apkaimju centrus, veicinot publiskās ārtelpas funkcionālo daudzveidību"
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APS0587
Sporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo jauno objektu 
būvniecība

Visa pilsēta RD ĪD X Sporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo objektu būvniecība. R2-7 01.01.2021. 31.12.2023.

9130
Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošana pilsētas 
svētku noformējumā pilsētvidē

P09_ Visa pilsēta RD IKSD X X X
Integrētas jaunas mākslas un dizaina vērtības pilsētas svētku noformējumā 
pilsētvidē. Ar mūsdienu mākslas izteiksmes līdzekļiem padarīta patīkamāka 
pilsētvide apkaimēs.

R9-2, R9-5 01.04.2021. 30.12.2027.

APS0612
Brīvpieejas sporta infrastruktūras objektu renovācija un 
iekārtošana

Visa pilsēta RD ĪD RD IKSD X Veicināta brīvpieejas sporta un aktīvas atpūtas objektu pieejamība. R2-7 04.01.2021. 30.12.2027.

9120 Vides pieejamības pie kultūrvides objektiem nodrošināšana P02-04
Rīgas 
metropoles 
areāls

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra"

X Kultūrvides objekti būs pieejamāki visiem sabiedrības locekļiem. 
R2-4, R2-11, 
R7-13

06.01.2021. 30.12.2025.

APS0699 Vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzskaite un pārraudzība Visa pilsēta RD PAD
Vietējas nozīmes aizsargājamo koku datubāzes aktualizēšana, uzturēšana un 
attēlošana ģeotelpiski, un nodošana Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmai 
ozols.lv.

R2-1 25.01.2021. 31.12.2027.

APS0413 Mežaparku izveidošana P03_
P02-02, 
P02-01, 
P02-05

Apkaime RD MVD SIA "Rīgas meži" X X
Atbilstoši RTIAN izveidoti un labiekārtoti mežaparki (Anniņmuižas, Mārupītes, 
Bābelītes, Šmerļa u.c. mežaparki).

R2-1, R2-11 01.06.2021. 31.12.2027.

APS0700 Meža masīvu kvalitātes uzlabošana P03_
P02-02, 
P02-01, 
P02-05

Visa pilsēta SIA "Rīgas meži" RD MVD X X
Mežu apsaimniekošana atbilstoši mežu apsaimniekošanas plāniem un to 
labiekārtošana (piem., Ziepniekkalns, Jaunciems, Beberbeķi).

R2-1, R2-11 31.01.2021. 31.12.2027.

APS0701 Publisko apstādījumu kvalitātes pilnveidošana P03_ P01-02 Visa pilsēta RD MVD X
Labiekārtoti, atjaunoti un jaunizveidoti parki un skvēri. Kvalitatīva un 
mūsdienīga parku, skvēru infrastruktūra, t.sk. apgaismojums un bērnu rotaļu 
laukumi. Ilgtspējīgi ielu stādījumi un apstādījumi. 

R2-1, R2-11 01.06.2021. 30.12.2027.

9347
Sauso un bojāto koku zāģēšana, ārpus kapavietām esošās 
teritorijas kopšana un savlaicīgas atkritumu izvešanas 
nodrošināšana

Apkaime RD MVD X
Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izzāģēti sausie un bojātie koki 
un nodrošināta atkritumu izvešana.

R2-2, R2-1 01.02.2021. 30.12.2027.

APS0412
Kapsētu teritoriju labiekārtošana jaunu apbedījumu vietu 
ierādīšanai un kolumbāriju izveidošanai 

Apkaime RD MVD X
Kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas jaunas apbedījumu vietas (Bolderājas 
un Sarkandaugavas kapos), izbūvēts žogs Biķeru kapos. 
Kolumbāriju būvniecība. Ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas ieviešana. 

R2-2, R2-1 01.02.2021. 30.12.2027.

APS0702 Zaļās infrastruktūras kvalitātes pilnveidošana Apkaime SIA "Rīgas meži" X X X

Rekreācijai nozīmīgu meža masīvu labiekārtošana. Celiņu un taku seguma 
uzlabošana, soliņu, galdu, atkritumu tvertņu un laipu remonts, nomaiņa vai 
uzstādīšana. Sekojošu pastaigu maršrutu izveide (norādes, informatīvie plakāti, 
atsevišķu celiņu posmu seguma uzlabošana): Bumbu kalns - Baltā kāpa; 
Trīsciems - Kalngales stacija; Ziemas distanču slēpošanas trases un vasaras kalnu 
divriteņu trases izveide Bābelīša ezera apkārtnē; Beberbeķu dabas parka 
teritorijas apmeklētāju infrastruktūras sakārtošana.

R2-1, R2-7 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0703 Rīgas pilsētas mežu stratēģijas līdz 2125. gadam izstrāde Apkaime RD MVD SIA "Rīgas meži" X X Rīgas pilsētas mežu stratēģijas līdz 2125. gadam izstrāde. R2-1 01.01.2022. 31.12.2024.

APS0704
Ķīšezera krasta labiekārtošana un nostiprināšana Kultūras un 
atpūtas parka "Mežaparks" teritorijā

Apkaime RD ĪD SIA "Rīgas meži" X X
Kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" Ķīšezera krastā nostiprināts krasts un 
izbūvēta labiekārtota promenāde un labiekārtota peldvieta.

R2-11 02.01.2024. 31.12.2027.

APS0969
Pārģērbšanās kabīņu būvniecība aktīvās atpūtas zonās pie 
ezeriem

Visa pilsēta RD MVD X
Izbūvētas pārģērbšanās kabīnes pie Velnezera, Dambjapurva ezera un Bābelītes 
ezera. 

R2-11
01.02.2022. 01.08.2022.

APS0705
Normatīvo aktu un regulējumu izstrāde, t.sk. ūdensmalu 
attīstībai, piestātņu izbūvei

P03_ P02-03 Visa pilsēta RD MVD RD PAD X Izstrādāti normatīvie akti un regulējumi ūdensmalu attīstībai, piestātņu izbūvei. 01.01.2021. 30.12.2027.

9367
Dažādu projektu atbalstīšana akvatorijās (ūdens slēpošanas 
trases, peldmājas, mājlaivas, peldošās kafejnīcas, akvaparki 
u.c.)

P03_ P02-03 Visa pilsēta RD MVD RD SD, RD ĪD X
Izveidota ūdenstilpju izmantošanas rekreatīvām, atpūtas, sporta un komerciālām 
vajadzībām atbalsta un veicināšanas sistēma atbilstoši Rīgas teritorijas un 
ūdenstilpju izmantošanas noteikumiem.

01.01.2021. 30.12.2027.

APS0970
Nameja krastmalas labiekārtojuma un mobilitātes risinājumu 
priekšizpēte Zināšanu jūdzē posmā no Ūdens ielas līdz 
Krišjāņa Valdemāra ielai

P01_
P01-04, 
P02-07

Apkaime RD PAD
RD SD, SIA "Rīgas 
satiksme"

X Veikta priekšizpēte un izstrādāts labiekārtojuma plāns.
R2-1, R2-10, 
R2-11

03.01.2022. 31.12.2024.

9377
Tādu virszemes ūdens izmantošanas projektu atbalstīšana, 
kuri nerada apdraudējumu ūdens kvalitātei vai ūdens 
resursiem

P03_ P02-03 Visa pilsēta RD MVD RD SD, RD ĪD X
Sasniegta ūdens kvalitāte Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās 
ūdenstilpēs atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām.

01.01.2021. 30.12.2027.

APS0706
Ūdenstilpju krastu infrastruktūras attīstīšana un 
labiekārtošana

P03_ P03-02 Visa pilsēta RD MVD RD SD, RD PAD X
Veikta ūdenstilpju krastu ainavu sakopšana un dažādu infrastruktūras elementu 
(inženierkomunikācijas, gājēju un velo celiņi, apgaismojums) ierīkošana, 
labiekārtošana un uzturēšana.

01.01.2021. 30.12.2027.

APS0707 Kultūras mantojuma struktūras radīšana Visa pilsēta RD PAD X Nodarbojās ar kultūras mantojuma aizsardzību, uzskaiti, popularizēšanu. R2-4 03.01.2022. 31.12.2022.

2.2. uzdevums "Saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru Rīgā"

2.3. uzdevums "Veicināt plašāku pieejamību krastmalām un ūdens telpām un to lietojumu, kā arī attīstīt nepieciešamo infrastruktūru"

2.4. uzdevums "Saglabāt pilsētas kultūrvēsturisko ainavu, saudzējot un atjaunojot apbūves aizsardzības teritorijas"
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APS0708
Vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšana, uzskaite 
un administrēšana

Visa pilsēta RD PAD X
Atbilstoši Ministru kabineta regulējumam nodrošināt Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā visu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu apzināšanu 
un uzskaiti.

R2-4 03.01.2022. 31.12.2026.

APS0709

Pilsētas kultūrvēsturiskās ainavas uzlabošana, veicot Rīgas 
Nacionālā zooloģiskā dārza ārējā perimetra 4 ēku 
rekonstrukciju, saglabājot Mežaparka kā kultūrvēsturiskās 
vietas arhitektonisko vērtību 

P02-02 Apkaime
SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X
4 ēku rekonstrukcija (centrālās kases, administrācijas ēkas, vēsturiskās kases, 
vēsturiskā restorāna) rekonstrukcija / atjaunošana, nodrošinot atbilstošu 
funkcionalitāti, energoefektivitāti un vizuālo izskatu.

R2-4 01.06.2022. 31.12.2026

APS0971
Pilsētas kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma struktūras 
darbības atjaunošana Rīgas domē

P06_, P09_ P02-06, 
P06-04

Visa pilsēta RD PAD

RD ĪD, RD IKSD, 
SIA "Rīgas nami", 
Pilsētas arhitekta 
dienests, Rīgas 
tūrisma un 
Investīciju aģentūra

Nacionālā 
kultūras 
mantojuma 
pārvalde

X

Sadarbībā ar atbildīgajām pašvaldības iestādēm izvērtēti iespējamie par pilsētas 
materiālā mantojuma struktūras institucionālie modeļi un atrasts piemērotākais 
variants šādas institucionālas vienības darbības atjaunošanai Rīgas domē. 
Modeļu paraugam izmantotas ārzemju pieredzes, tās pielāgojot Rīgas situācijai, 
tai skaitā, izvērtējot pagaidu lietošanas iespēju. Esošo izkaisīto funkciju 
konsolidācija un papildināšana esošo resursu ietvaros, vienlaikus pievienojot 
stratēģiskās plānošanas un pilsētai īpaši būtisko kultūrvēsturisko objektu projektu 
attīstību. Radīts institucionāls instruments līdzsvara nodrošināšanai starp 
jaunbūvniecību un urbāno vēsturisko mantojumu.

R2-4 04.01.2022. 31.12.2022.

9113
Pieminekļu, memoriālu un dažādu vides objektu ikdienas 
uzturēšana un restaurācija (t.sk. demontāža) un tiem 
piegulošo teritoriju sakopšana

P07_, P09_

P02-04, 
P02-06, 
P01-04, 
P02-05, 
P09-01

Rīgas 
metropoles 
areāls

RPA "Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra"

X

RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra" veikusi 137 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 
pieminekļu restaurācija un ikgadējā sezonālā apkope.

R2-4, R2-11, 
R7-13, R9-2, 
R9-3, R9-5

06.01.2021. 30.12.2027.

APS0414
Dārzu un parku ansambļa "Lielie kapi" (t.sk. Jēkaba sektora) 
teritorijas kompleksa attīstība, t.sk. esošo vērtību uzturēšana, 
saglabāšana un restaurācija

P09_ P02-01 Visa pilsēta
"Rīgas pieminekļu 
aģentūra"

RD ĪD, 
RD MVD,
SIA "Rīgas meži", 
RPA "Rīgas 
gaisma", 
RPP

Nacionālā 
kultūras 
mantojuma 
pārvalde, Latvijas 
Nacionālais 
arhīvs, Rīgas 
vēstures un 
kuģniecības 
muzejs, 
domubiedru un 
aktīvistu grupa 
“Lielo kapu 
draugi”, biedrība 
“Brasa”

X X

1. Veikta izpēte un apkopošana: darbs arhīvos (arhīva dokumentu, apbedīto 
personu lietu izpēte) – zinātniskās izpētes darbinieks.
2. Izstrādāts būvprojekts teritorijas kompleksās attīstības iecerei:  vienkāršotās 
projektēšanas ar paskaidrojuma rakstiem teritorijas labiekārtošanai izstrāde; 
projektēšana, tehniskās dokumentācijas sagatavošana.
3. Kapliču un pieminekļu restaurācijas projektu izstrāde un darbi.
4. Ainavisko komponenšu/stādījumu inventarizācija un papildināšana.
5. Celiņu un soliņu atjaunošana.
6. Apgaismojuma sistēmas izbūve (ar vēsturiskiem apgaismes stabiem).
7. Zaļās zonas apkalpes darbinieku tehnisko telpu izbūve.
8. Digitalizācija un informācijas pieejamība.

Kopējā plānotā summa (provizoriski) ir 3 738 600 EUR.

R2-4, R2-11, 
R9-5

15.01.2022. 30.12.2027.

APS0710
Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu un vides objektu 
juridiskā statusa nostiprināšana

P09_ P09-01 Visa pilsēta
"Rīgas pieminekļu 
aģentūra"

X
Nostiprināts juridiskais statuss pilsētvidē esošajiem pieminekļiem, memoriāliem 
un vides objektiem. 

R2-4 06.01.2021. 30.12.2025.

APS0711
Sadarbība ar valsts, pašvaldības institūcijām un NVO 
sektoru pieminekļu uzturēšanā, restaurācijā un 
popularizēšanā

P06_, P09_
P06-02, 
P06-06, 
P06-07

Rīgas 
metropoles 
areāls

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra"

X
Izveidota un nostiprināta starpsektorāla sadarbība pieminekļu uzturēšanai, 
renovācijai un popularizēšanai. 

R2-11, R6-7, 
R6-8, R6-23, 
R7-13

06.01.2021. 30.12.2027.

APS0712
Pilsētas ārtelpā esošo pieminekļu, memoriālu un vides 
objektu izmantošana starptautiskās sadarbības veicināšanā 
un tūrisma attīstībā 

P06_, P08_
P06-05, 
P06-07, 
P08-05

Rīgas 
metropoles 
areāls

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra"

X
Veicināts tūrisms un attīstīta starptautiskā sadarbība, izmantojot memoriālus, 
pieminekļus un vides objektus. 

R2-11, R6-
25, R6-26, 
R6-28, R7-
13, R9-3

06.01.2021. 30.12.2027.

9032 Pilsētas vēsturisko strūklaku restaurācija P09_ P09-02 Apkaime RD MVD SIA "Rīgas ūdens" X

Vērmanes dārza strūklakas restaurācijas un pārbūves darbi (pēc AMI). Strūklaka 
ir vēsturisks piemineklis, tādēļ tas ir tūristu apmeklēts objekts, un tā restaurācijai 
ir jāveic specifiski remonta darbi pēc AMI izpētes, lai pēc tam strūklaka būtu 
maksimāli līdzīga tās vēsturiskajam izskatam un iekļautos Vērmanes dārza 
kopainā. Kronvalda parka strūklakas atjaunošana.

R2-4 04.01.2022. 30.12.2024.

APS0713
Ēkas Kalēju ielā 78 (Kungu ielā 34) atjaunošana un 
teritorijas sakārtošana 

P08_ P08-07 Apkaime SIA "Rīgas nami" X

Degradētās vides sakārtošana un vēsturiskās kultūras ainavas un ēkas (kultūras 
pieminekļa) saglabāšana, radīta vieta pilsētvidē, kur cilvēkiem socializēties 
(apkaimju biedrību u.c. dažādu sabiedrisko aktivitāšu norisei), kā arī mazajai 
uzņēmējdarbībai.

R2-5 01.09.2021. 30.12.2022.

9485
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības 
tematiskā plānojuma izstrāde

P06_, P09_
P02-06, 
P06-02, 
P09-01

Visa pilsēta RD PAD X
Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi jomas pārvaldībai un 
plānošanai, izmantojams kā pašvaldības saistošajos noteikumos doto risinājumu 
pamatojums, kā arī izstrādājot pilsētbūvnieciskus projektus.

R6-25 15.12.2017. 31.12.2027.

APS0714
Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma un sakrālā 
mantojuma saglabāšanai

Visa pilsēta RD ĪD X
Līdzfinansējums kultūras pieminekļa restaurācijai un atjaunošanai, kultūras 
pieminekļa elementa - būvamatniecības izstrādājuma restaurācijai un 
atjaunošanai.

R2-4 01.01.2021. 31.12.2025.
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APS0715
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
lokālplānojuma izstrāde

P01_, P03_, 
P05_, P06_, 
P08_, P09_

P01-04, 
P02-01, 
P02-02, 
P02-03, 
P02-05, 
P02-06, 
P03-02, 
P05-01, 
P06-02, 
P06-05, 
P06-06, 
P08-01, 
P08-08, 
P09-01

Visa pilsēta RD PAD X

Attīstības plānošanas dokuments RVC AZ teritorijai, kas nosaka detalizētas 
prasības plānotajai (atļautajai) izmantošanai un apbūvei, izmantošanas 
aprobežojumus un nosacījumus kultūrvēsturiskās vides un vēsturisko vērtību 
saglabāšanai. 

R2-10 01.01.2023. 31.12.2027.

APS0972
Definētas prasības vēsturiskās struktūras saglabāšanai un 
integrēšanai attīstības projektos

P02-06 Pilsēta RD PAD X
Izveidots prasību kopums vēsturiskās struktūras un kultūrvēsturiskā materiālā 
mantojuma saglabāšanai un integrēšanai pilsētas attīstības projektos. 

R2-4 15.01.2022. 31.12.2024.

APS0973
Vēsturisko industriālo un sabiedriskās lietošanas objektu 
saraksta izveidošana, piešķirot tiem pilsētai svarīgo 
vēsturisko objektu statusu

P02-06 Pilsēta RD PAD X Izveidots industriālo un sabiedriskās lietošanas objektu saraksts. R2-4 05.05.2021. 31.12.2022.

9266
Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības un pārvaldības 
attīstīšana UNESCO Pasaules mantojuma objekta "Rīgas 
vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā

P06_, P09_
P02-06, 
P06-02, 
P09-01

Visa pilsēta RD PAD X X

Aktivitāšu kopums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un izpratnes 
veicināšanai, tā izpētes, popularizēšanas un pieejamības projektu izstrāde Rīgas 
vēsturiskā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā, dalība starptautiskos 
projektos.

R2-4, R6-25, 
R9-5

01.07.2022. 31.12.2027.

APS0716
Publiskās ārtelpas savienojumu prioritizēšana un īstenošanas 
plāns

P01_ P01-04 Visa pilsēta RD PAD RD SD X

Izstrādāts nepārtrauktas gājējiem ērtas un patīkamas infrastruktūras īstenošanas 
plāns, kurā iekļauti ieguldījumi vidējā termiņā saistībā ar citiem plānotajiem 
projektiem publiskajai ārtelpai, tostarp veicināta vides pieejamības un universālā 
dizaina principu iedzīvināšana Vecrīgā.
Plāna ietvaros izstrādāti risinājumi savienojumiem maršrutos:
1. Vecrīga - Mežaparks;
2. Vecrīga - Āgenskalns - Bieriņi;
3. Vecrīga - Rumbula;
4. Vecrīga - Jūrmalas veloceļš.

06.04.2022. 31.12.2023.

9490
Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas adrešu sakārtošanas 
projekts

Visa pilsēta RD PAD X Pilnīga adrešu sakārtošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. R2-10 01.07.2014. 31.12.2023.

9425
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izvietoto afišu stabu 
un stendu tīklu sakārtošana un uzturēšana atbilstoši 
mūsdienīgas pilsētvides estētiskajām prasībām

Visa pilsēta RD PAD X Vēsturisko afišu stabu un stendu optimizēšana un uzturēšana. R2-4 01.01.2021. 31.12.2026.

APS0719 Izstrādāt pilsētvides vadlīnijas P02-02 Visa pilsēta RD PAD X

Izstrādātas pilsētvides vadlīnijas, dizaina kods, labiekārtojuma elementu 
katalogs.
Centralizēta un vienkāršota pilsētvides projektu koordinācija, labiekārtota un 
saskaņota Rīgas publiskā ārtelpa.

R2-4, 01.03.2022. 31.12.2024.

9485
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās 
ārtelpas tematiskā plānojuma izstrāde

P01_, P03_, 
P06_, P09_

P01-04, 
P03-02, 
P06-04, 
P06-06, 
P09-01

Visa pilsēta RD PAD X
Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi jomas pārvaldībai un 
plānošanai, izmantojams kā pašvaldības saistošajos noteikumos doto risinājumu 
pamatojums, kā arī izstrādājot pilsētbūvnieciskus projektus.

R6-8, R9-5 15.12.2017. 31.12.2027.

APS0720 Pašvaldības zaļās infrastruktūras teritoriju inventarizācija P02-02 Visa pilsēta RD MVD RD PAD, RD ĪD X
Visai pašvaldībai pieejama informācija par pašvaldības īpašumā esošajām 
zaļajām teritorijām, iespējām izmantot tās publiskās ārtelpas funkcijām, statusu, 
atbildīgo apsaimniekotāju un potenciālo ieguldījumu veicēju. 

R2-10, R2-
11

01.07.2021 31.12.2027.

APS0974
No lokālplānojumiem un detālplānojumiem izrietošo 
publiskās infrastruktūras projektu ieceru datu bankas izveide

Visa pilsēta RD PAD X
Izveidots no lokālplānojumiem un detālplānojumiem izrietošo publiskās 
infrastruktūras projektu ieceru apkopojums.

01.02.2022. 31.12.2027.

APS0975
Mehānisma pašvaldības un privātā sektora sadarbībai 
publiskās infrastruktūras izbūvē izveide

Visa pilsēta RD PAD X
Izveidots mehānisms pašvaldības un privātā sektora sadarbībai publiskās 
infrastruktūras izbūvei.

01.02.2022. 31.12.2025.

2.6. uzdevums "Izveidot kompleksas pilsētvides pārvaldības modeli"

2.5. uzdevums "Veidot vienotu un pieejamu publiskās ārtelpas tīklojumu ar ērtu navigāciju un pārdomātu pilsētvides komunikāciju"
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APS0721

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

P08_, P01_
P08-07, 
P01-04

Visa pilsēta RD ĪD

RD VDBK, RD 
PAD, RD SD, RD 
MVD, RPA "Rīgas 
gaisma"

X

Lai būtiski mazinātu pilsētvides kvalitātes atšķirības pilsētas teritorijā, īpaši 
apbūves aizsardzības teritorijās, un novērstu, tādus pilsētvides nepietiekamo 
attīstību, kvalitāti un drošību raksturojošos faktorus, kā, piemēram, nepietiekams 
vai novecojis apgaismojums, ceļu un iekškvartālu ceļu slikta kvalitāte, publiskas 
lietošanas telpu (pagalmi, skvēri) nepietiekams labiekārtojums vai tā neesība, ēku 
un būvju tehniskā stāvokļa un ārējā izskata neatbilstība Rīgā noteiktajām 
uzturēšanas prasībām, izveidot pašvaldības, iedzīvotāju un komersantu – 
nekustamā īpašuma īpašnieku sadarbības instrumentu, ar kura palīdzību 
noteiktajās teritorijās arī īpaši izteiktiem pilsētvides kvalitātes trūkumiem būtu 
iespējams realizēt kopīgas pilsētvides uzlabošanas aktivitātes, ieskaitot 
pašvaldības līdzfinansējumu privātīpašumā esošu pilsētvides elementu 
atjaunošanai.

2022. gadā izveidots pilsētvides nepietiekamās kvalitātes kritēriju kopums, kuru 
esība noteiktajā teritorijā ir pamats instrumenta pielietošanai, ir definēts 
atbalstāmās teritorijas noteikšanas mehānisms, noteikts no pašvaldības puses 
iespējamo aktivitāšu kopums, kuras varētu tikt realizētas instrumenta ietvaros;
2023. gadā atbalstāmās pilotteritorijas izvēle;
2024.–2025. gadā instrumenta prototipēšana;
2026. gadā lēmuma pieņemšana par tā apstiprināšanu pielietošanai, kā arī tā 
elementu ekstrapolāciju citās pašvaldības nozarēs.

R2-4, R2-5 02.01.2022. 30.12.2026.

APS0723
Apstādījumu un pilsētvides objektu strukturēto datu 
attēlošana ģeotelpiski

Visa pilsēta RD PAD RD ITC X
Apstādījumu attēlošana ģeotelpiski (no jauna iestādīti, nocirsti, plānoti nocirst 
koki u.c.), kā arī reklāmas objekti pilsētā.

R2-4 01.04.2021. 31.12.2023.

APS0724
Vienota stila lodžiju/balkonu daudzdzīvokļu māju 
iestiklošanas veicināšana, vadlīnijas

Visa pilsēta RD PAD X Vienotas uzskaites sistēmas veidošana esošām skicēm. R2-4 01.01.2021. 31.12.2022.

APS0725

Policijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tehniskā 
nodrošinājuma un jaunāko tehnoloģiju ieviešana un 
attīstīšana, publisko telpu aizsardzības pasākumu 
implementēšana un vienotā vadības centra izveide nolūkā 
nodrošināt klātbūtni visā pilsētas teritorijā, kā arī krīzes 
situāciju gadījumā - Rīgas metropoles areālā

P06_
Rīgas 
metropoles 
areāls

RPP X X X
Izveidots vienotās krīzes vadības centrs, paaugstināts drošības līmenis visā 
pilsētā, nodrošināta vienota policijas spēku koordinācija. Uzlabots sniegtā 
pakalpojuma ātrums un kvalitāte.

R2-12 01.01.2021. 31.12.2025.

APS0726
Veicināt cilvēku drošību, atrodoties pie ūdeņiem, kā arī zivju 
resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumu 
nodrošināšana ilgtermiņā

Visa pilsēta RPP X X
Paaugstināts drošības līmenis peldvietās, kā arī veikti uzlabojumi normatīvo aktu 
ievērošanā ūdens satiksmē; maluzvejnieku skaita un nelegālo tīklu garuma 
samazināšana.

R2-12 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0727

Vietējo varas iestāžu apmācība, lai nodrošinātu 
iedzīvotājiem drošu pilsētvidi, samazinot ar teroristu 
uzbrukumiem saistītos riskus sabiedriskajās telpās 
(Secu4All) 

P06_ P06-08 Visa pilsēta RPP X X

Izstrādāts mācību cikls un materiāli (izgatavoti saskaņā ar 4 apmācības 
moduļiem), kas paredzēti vietējām varas iestādēm
(I modulis - apmācība vietējām varas iestādēm, lai lokāli identificētu visaugstākā 
riska zonas un mērķus; II modulis - apmācība efektīvai komunikācijai krīzes 
situācijā, III modulis - apmācība izmantot vispiemērotākās tehnoloģijas 
sabiedrisko vietu aizsardzībai, šo tehnoloģiju izmantošanas ētika, kā arī datu 
pārvaldības ētika; IV modulis - apmācība, lai samazinātu iedzīvotāju nedrošības 
sajūtu un novērstu teroristu uzbrukumus, izmantojot programmu “Pilsētvides 
projektēšana, plānošana un pārvaldība”.)

R2-12, R6-3, 
R6-27

01.12.2020. 01.12.2022.

9226
Apgaismojuma ierīkošana līdz šim neapgaismotās pilsētas 
ielās

P03_ P03-04 Visa pilsēta "Rīgas gaisma" X
Radīta droša pilsētvide, pieaudzis iedzīvotāju drošības līmenis, uzlabojusies 
kriminogēnā situācija un mazinājies ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars.

R2-19, R2-
12

01.01.2021. 31.12.2026.

9229 Pilsētas apgaismes sistēmas detalizētas vadības ieviešana P01_ P01-04 Visa pilsēta "Rīgas gaisma" X X Visas ielu apgaismes vadības sadales aprīkotas ar attālināto vadības sistēmu. R2-12 01.01.2021. 31.12.2026.

APS0729 Elektronisko sakaru gaisvadu apzināšana un sakārtošana Visa pilsēta RD PAD X
Esošo elektronisko gaisvadu sakārtošana un demontāža, lai nodrošinātu 
sakārtotu gaisa telpu.

R2-12, R2-4 01.02.2021. 30.12.2027.

APS0415 Parku un dārzu apgaismojuma izveide un papildināšana Apkaime "Rīgas gaisma" SIA "Rīgas meži" X

Rīgas pilsētas sabiedriskie apstādījumi - parku apgaismojuma izveide un 
papildināšana (aktuālākie objekti: Nordeķu parks, Dzegužkalns, Jaunatnes dārzs, 
Arkādijas parks, Vērmanes dārzs, Kanālmalas apstādījumi, Brasas skvērs, 
Sarkandaugavas parks).

R2-12, R2-
10

01.05.2021. 31.12.2023.

9227
Novecojušo apgaismojuma līniju kapitālremonts un 
rekonstrukcija

Visa pilsēta "Rīgas gaisma" X Samazinājies novecojušo apgaismojuma līniju skaits. R1-12 01.01.2021. 31.12.2026.

2.7. uzdevums "Veidot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem drošu pilsētvidi"
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9386 Gaisa kvalitātes monitorings Visa pilsēta RD MVD X

Iegūta informācija par gaisa kvalitāti trijās dažādās Rīgas vietās: pilsētas centrā 
(gaisa monitoringa stacija “Brīvības iela” izvietota Brīvības ielā 73), 
Sarkandaugavā (stacija “Mīlgrāvis” Mīlgrāvja ielā 10) un Pārdaugavā (stacija 
“Pārdaugava” Kantora ielā 32).

R3-1 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0518

Pilnveidot sabiedrības informēšanu par gaisa kvalitātes 
stāvokli Rīgā un nodrošināt publisku pieeju operatīvajai 
informācijai par monitoringa stacijās reģistrētajiem 
novērojumu rezultātiem tiešsaistē

Visa pilsēta RD MVD X
Jebkurš interesents vienkārši un uzskatāmi var sekot līdzi gaisa kvalitātei pilsētā, 
jo dati no RD piederošajām gaisa kvalitātes monitoringa stacijām tiešsaistes 
režīmā ir publiski pieejami RD MVD mājas lapā.

R3-1 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0519 Nodrošināt iespēju saņemt gaisa piesārņojuma prognozi Visa pilsēta RD MVD X

Nodrošinātas bezmaksas prognozes 3 dienu periodam par gaisa kvalitāti Rīgas 
teritorijā tīmekļvietnē www.rigaairTEXT.lv, bezmaksas mobilajā aplikācijā un 
brīdināšanas servisa Facebook un Twitter lapās. Iedzīvotājiem nodrošināta 
iespēja pieteikties bezmaksas gaisa piesārņojuma brīdinājumiem īsziņas un e-
pasta veidā. 

R3-1 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0522
Esošo atkritumu aprites un apsaimniekošanas uzskaites 
sistēmu optimizācija un attīstība

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X
Esošo atkritumu aprites un apsaimniekošanas uzskaites sistēmu optimizācija un 
attīstība (sasaiste ar valsts informācijas sistēmām).

R3-27 01.01.2021. 30.12.2027.

APS0521 Pilsētas kluso rajonu iezīmēšana un marķēšana Visa pilsēta RD MVD RD PAD, RD SD X
Tiek saglabāta, pilnveidota un ilgtspējīgi uzturēta zaļā infrastruktūra Rīgas 
pilsētā. Ne mazāk kā 14.

R2-11, R3-7 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0523
Datos balstītas enerģētikas, vides un klimata scenāriju 
modelēšanas pieejas un instrumentu attīstīšana Rīgas pilsētā

P06_ Visa pilsēta REA
RD ITC, AS "Rīgas 
Siltums"

X
Izveidota klimata datu uzglabāšanas sistēma, kura ir daļēji automatizēta, kurai ir 
būtisks ieguldījums CO2 emisiju ziņojumu sagatavošanā, klimatneitralitātes 

scenāriju modelēšanā, kā arī nākotnē SECAP monitoringā.
R3-22 01.06.2021. 31.01.2027.

APS0524
Visaptveroša enerģētikas, klimata un vides monitoringa 
sistēmas izveide 

P06_ Visa pilsēta REA
RD PAD, RD 
MVD

X X
Izveidota visaptveroša enerģētikas, transporta, klimata un vides monitoringa 
sistēma, iesaistot nozaru departamentus, nosakot to lomas un saistības. 

R3-22 01.06.2021. 31.01.2027.

APS0525
Izglītības kompetences centra izveide - sabiedrības 
informēšanas un izglītošanas pasākumi

P03-06
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X
Izveidots izglītības kompetences centrs, īstenoti sabiedrības informēšanas un 
izglītošanas pasākumi.

R3-23 01.01.2021. 30.12.2027.

APS0526
Rīgas pilsētas iedzīvotāju izglītošana energopratības, vides 
un klimata jautājumos un sabiedrības dzīvesveida maiņas 
veicināšana 

P03-06 Visa pilsēta REA
RNP, AS "Rīgas 
Siltums", MVD

X

REA kā kompetenču centrs sadarbībā ar partneriem veic iedzīvotāju izglītošanas 
kampaņas, veicinot to energopratību, kā arī īsteno projektus apkaimju 
iedzīvotājiem energopratības, vides un klimata jautājumu izglītošanā veicinot 
uzvedības maiņu. 

R3-23, R3-
28

01.01.2024. 31.01.2027.

APS0527
Rīcības plānā paredzēto vides trokšņa samazināšanas 
pasākumu realizācija

Visa pilsēta RD MVD
RD PAD, RD SD, 
SIA "Rīgas 
satiksme"

X
Pilsētvides pakāpeniska un nemitīga uzlabošana iedzīvotāju komforta 
nodrošināšanā vides (āra) trokšņa jomā.

R3-7 01.01.2021. 30.12.2027.

APS0590 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana P02_ P02-02
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD MVD
RD PAD, SIA 
"Rīgas meži"

X X X Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. R2-1, R3-10 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0529 Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas izstrāde P02_ P02-02
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD MVD RD PAD X X X

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas vadlīniju izstrāde un plāna izstrāde 
atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības Stratēģijā 2030 noteiktās apņemšanās 
visām pilsētām, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, izstrādāt ambiciozus 
pilsētu zaļināšanas plānus.

R2-1, R3-10 01.08.2023. 31.12.2027.

APS0976
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas vides rīcības plāna 2022.–2030. 
gadam izstrāde

P02_ P02-02 Visa pilsēta RD MVD X

Veicināts gaisa kvalitātes uzlabojums un trokšņa samazinājums, progress 
ūdenskrātuvju kvalitātes un ūdens izmantošanas efektivitātes uzlabošanā, kā arī 
pilsētas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un uzlabošanā, virzība uz aprites 
ekonomiku.

R3-1, R2-2 22.09.2021. 22.09.2023.

APS0591 Virszemes ūdensobjektu kvalitātes uzlabošana Visa pilsēta RD MVD
Iztīrīti novadgrāvji un caurtekas.
Iztīrītas mazo upju gultnes.

R3-9 01.06.2021. 01.10.2027.

APS0614
Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana kurināmā izvēlē AS 
“Rīgas Siltums” siltumavotos

P03-06 Visa pilsēta AS "Rīgas Siltums" REA X X
NOx, PM10, PM2,5 emisiju samazināšana, uzlabojot kurināmā kvalitāti. CO2 

emisiju samazināšana.
R3-4, R3-6, 
R3-5

01.01.2020. 31.01.2027.

9342
Potenciāli piesārņotu vietu izpēte, lai noteiktu nepieciešamos 
sanācijas pasākumus. Piesārņotu vietu sanācijas programmu 
izstrādāšana un sanācijas darbu realizēšana

P03-02 Visa pilsēta RD MVD X Sanētas piesārņotās vietas. R3-25 01.01.2021. 30.12.2027.

APS0531
Piemērot īpašas prasības darbībām ar putošiem materiāliem, 
lai nodrošinātu daļiņu piesārņojuma ierobežošanu (īpašu 
uzmanību pievēršot Rīgas Brīvostai)

P03-02 Visa pilsēta RD MVD RD PAD X Putekļu emisiju samazināšanās no darbībām ar putošiem materiāliem. R3-5 01.01.2021. 31.12.2027.

3.prioritāte "Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai"
3.1. uzdevums "Pilnveidot vides kvalitātes un klimata pārmaiņu ietekmes uzraudzības un sabiedrības informēšanas sistēmu"

3.2. uzdevums "Uzlabot vides kvalitāti"
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APS0532
Gaisa aizsardzības prasību iestrāde pilsētplānošanas 
dokumentos un pašvaldības saistošajos noteikumos

P03-02 Visa pilsēta RD MVD RD PAD X

Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma zonu karšu aktualizācija. Informācija par 
piesārņojošo vielu koncentrāciju izmantota siltumapgādes u.c. jautājumu 
risināšanā. Lemjot par sadedzināšanas iekārtu uzstādīšanas atļaušanu, ņemti vērā 
RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 
zonējumu".

R3-4, R3-6, 
R3-5

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0533 Poligona “Getliņi” un piegulošās teritorijas sanācijas darbi Apkaime SIA "Getliņi EKO" X X X Bijušās atkritumu izgāztuves (~25 ha), grunts/ gruntsūdens sanācija. R3-25 01.01.2022. 30.12.2027.

APS0535 Pilsētas kluso rajonu uzturēšana un saglabāšana Visa pilsēta RD MVD
RD SD, SIA "Rīgas 
meži", RD PAD

X
Tiek saglabāta, pilnveidota un ilgtspējīgi uzturēta zaļā infrastruktūra Rīgas 
pilsētā. 

R2-11, R3-7 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0536
Rīcības plānā paredzēto vides trokšņa samazināšanas 
pasākumu realizācija

Visa pilsēta RD MVD RD PAD, RD SD X
Pilsētvides pakāpeniska un nemitīga uzlabošana iedzīvotāju komforta 
nodrošināšanā vides (āra) trokšņa jomā.

R3-7 01.07.2023. 31.12.2027.

APS0564
Pasākumi decentralizēto siltuma avotu un transporta radītā 
gaisa piesārņojuma samazināšanai

Visa pilsēta REA RD MVD X X
Veicināta dzīvojamo ēku pieslēgšanās centrālajai siltumapgādei, uzlabota gaisa 
kvalitāte.

R3-6 01.01.2022. 31.12.2027.

APS1036 Jaunciema dabas lieguma infrastruktūras izbūve Visa pilsēta RD MVD X
Izstrādāts būvprojekts un atbilstoši izstrādātajam Jaunciema dabas lieguma dabas 
plānam veikta skatu laukuma un ceļa seguma ierīkošana dabas liegumā 
(Jaunciems III).

R3-10 15.01.2022. 31.12.2024.

APS0792 Rīgas meliorācijas sistēmu inventarizācija  Visa pilsēta RD MVD   X X    Inventarizēta meliorācijas sistēma, izveidots meliorācijas kadastrs. R3-9 01.01.2022. 31.12.2025.

APS0615 Lietusūdens kanalizācijas kolektoru remontdarbi Visa pilsēta RD SD X

Veikts lietusūdens kanalizācijas kolektoru remonts: 
1. Hāpsalas ielā 18 d=250mm; 
2. Turgeņeva ielā no Riepnieku ielas līdz Gogoļa ielai d=400mm; 
3. Struktoru ielā no Zālīša ielas līdz Āraišu ielai d=200mm; 
4. Maskavas ielā no Krasta ielas līdz Ķengaraga ielai d=700mm; 
5. Prūšu ielā no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai d=250mm; 
6. Ropažu ielā no Gustava Zemgala gatves līdz Palmu ielai d=300mm; 
7. Tēriņu ielā no Tēriņu 50A līdz Sārtes ielai d=1000mm; 
8. Aglonas ielā pie Malnavas ielas d=250mm; 
9. Aviācijas ielā pie Ikšķiles ielas d=250mm.
Veikti lietusūdens kanalizācijas kolektoru tīrīšanas un uzturēšanas darbi.

R3-26 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0616 Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve Apkaime RD SD X

Izbūvēti lietusūdens kanalizācijas kolektori:
1. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora būvniecība (L=1200 m) ar pieslēgumu SIRIUS 
kolektoram;
2.Čiekurkalna 2.līnijā kolektora būvniecība (L=250 m);
3. Lietusūdens kanalizācijas DN1500mm (L=650 m) un DN700 mm (L=250 
mm) kolektora rekonstrukcija Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz 
Mārupītei; 
4. Kolektora būvniecība Šampētera ielas posmā no Zasulauka ielas līdz Irlavas 
ielai;
5. Kolektora būvniecība Kartupeļu un Skaistkalnes ielas krustojuma rajonā;
6. Sūkņu stacijas Krasta ielā elektroapgādes pārbūve;
7. Kolektora būvniecība Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojuma rajonā;
8. SIRIUS kolektora darbības atjaunošanas posmā no Bajāru ielas līdz Zalkšu 
ielai kolektora būvniecība DN1000 mm;
9. Lēpju ielas-Esplanādes ielas-Birzes ielas rajona kolektora būvniecība un sūkņu 
stacijas būvniecība;
10. Lietusūdens kanalizācijas kolektora būvniecība Viestura prospektā no Meža 
prospekta puses;
11. SIRIUSA maģistrālā lietusūdens kanalizācijas kolektora būvniecība DN 1400 
mm, posmā no Čiekurkalna 7.šķērslīnijas līdz Rusova ielai;
12. Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas 
Veldres ielā 7 līdz Malienas ielai;
13. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. Jauna pašteces kolektora Ø1500 mm 
būvniecība.

R3-26, R2-1 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0617 Applūstošo teritoriju aizsargāšana P03-03 Visa pilsēta RD MVD RD PAD X
Veikti pasākumi, lai ieviestu projektā "Rīga pret plūdiem" paredzētos pretplūdu 
pasākumus iedzīvotāju un viņu īpašumu aizsardzībai.

R3-9 01.01.2022. 30.12.2027.

APS0618 Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, atjaunošana P03-03 Visa pilsēta RD MVD X Iztīrīti novadgrāvji un caurtekas. R3-9 01.01.2021. 30.12.2027.

APS0619 Mazo upju gultņu un krastu atbilstoša tīrīšana P03-03 Visa pilsēta RD MVD X
Veikti pasākumi mazo upju krastu labiekārtošanai un uzturēšanai, gultnes 
tīrīšana, nodrošinot upīšu izmantošanu rekreatīvām funkcijām, kā arī samazinot 
piegulošo teritoriju applūšanas draudus.

R3-9 01.01.2021. 30.12.2027.

3.3. uzdevums "Mazināt plūdu un krastu erozijas riskus"
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9313
Lietus notekūdens kanalizācijas atdalīšana no centralizētās 
kanalizācijas sistēmas

P03-04 Visa pilsēta RD SD SIA "Rīgas ūdens" X X X

Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma atdalīta no centralizētās kanalizācijas 
(komunālo notekūdeņu) sistēmas. Samazināta slodze uz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām. Uzlabota vides kvalitāte.
Objekti:
1. lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša 
ielai;
2. Vienības gatves pārbūves ietvaros veikta kolektora Ø800 – 700 mm 
būvniecība (L=2,5 km);
3. lietusūdens kolektora izbūve Torņa ielā (sadarbības projekts ar VAS "Valsts 
nekustamie īpašumi").     

R3-6, R3-26 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0978 Preterozijas pasākumu ieviešana Visa pilsēta RD MVD X

Veikti preterozijas pasākumi, lai novērstu iedzīvotāju, apbūves un infrastruktūras 
apdraudējuma riskus.
Veikta preterozijas pasākumu ieviešana Daugavas krasta posmam no 
Daugavmalas ielas 17 līdz Aroniju ielas galam (I un II posms).

03.01.2022. 31.12.2027.

APS0620
Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve un 
atjaunošana

P03-06 Visa pilsēta AS "Rīgas Siltums" X X Samazināti siltumenerģijas zudumi siltumenerģijas pārvadē. R3-4 01.01.2020. 31.01.2027.

APS0537 Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu optimizācija P03-06 Visa pilsēta AS "Rīgas Siltums" X X Samazināti siltumenerģijas zudumi siltumenerģijas pārvadē. R3-4 01.01.2020. 31.01.2027.

9304 Saskaņošana kurināmā maiņai objektos pēc pieprasījuma P05_ P05-03 Visa pilsēta RD MVD RD PAD X Vides un gaisa kvalitātes uzlabošana. R3-4 04.01.2021. 30.12.2027.

9305
Informācijas sagatavošana un izplatīšana par kurināmā 
maiņas lietderību

P05_ P05-03 Visa pilsēta RD MVD X
Veicināta ogļu katlu iekārtu nomaiņa. 
Vides un gaisa piesārņojuma samazināšanas iespējas.

R3-4 04.01.2021. 30.12.2027.

9324
Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu 
rekonstrukcija saistībā ar AS "Rīgas siltums" organizēto un 
jau realizēto centrālo siltumpunktu likvidēšanas programmu

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD MVD SIA "Rīgas ūdens" X

Pabeigta ūdensapgādes programma, kas saistīta ar AS "Rīgas siltums" centrālo 
siltumpunktu likvidācijas programmu Rīgā. Nodrošināta kvalitatīva aukstā ūdens 
apgāde (pamatpakalpojums) un ūdens spiediens Rīgas pašvaldības 87 
dzīvojamās mājās.

R3-4 02.01.2022. 30.12.2027.

9459 Decentralizētās kanalizācijas administrēšanas risinājums P05_ P05-03 Visa pilsēta RD MVD SIA "Rīgas ūdens" X Notekūdeņu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrole. R3-9 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0793
Ārpus Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas esošo 
apkaimju pievienošana centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem

Apkaime SIA "Rīgas ūdens" RD MVD X X X

Veikta priekšizpēte un izvēlēts atbilstošākais risinājums Mangaļsalas, Dārziņu un 
Trīsciema apkaimju, kā arī ārpus aglomerācijas esošās Šķirotavas apkaimes 
rūpniecības teritorijas daļas pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem.
Atbilstoši izvēlētajam risinājumam veikta būvprojektu izstrāde un būvdarbi, 
nodrošinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību.

R3-12, R3-
14

01.10.2021. 31.12.2027.

APS0621
Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošana pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD MVD SIA "Rīgas ūdens" X

Uzlaboti dzīvojamo māju iedzīvotāju dzīves apstākļi – nodrošināts kvalitatīvs 
dzeramais ūdens, ievērojami samazināts maksājums par kanalizācijas 
pakalpojumu, kvalitatīvāka un videi draudzīgāka ūdensapgādes un notekūdeņu 
sistēmu tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana, ilgtspējīgas pašvaldības 
dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnveidošana. Mazināts vides piesārņojums 
ar kanalizācijas notekūdeņiem.

R3-14 02.01.2022. 30.12.2027.

9309
Ūdens ražošanas infrastruktūras objektu atjaunošanas, 
tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu 
programma

P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X
Uzlabots ūdens ražošanas infrastruktūras tehniskais stāvoklis. Nodrošināta 
sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte. Nodrošināta ūdens ražošanas 
infrastruktūras tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.

R3-11 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0541
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas, tehnoloģiskās 
attīstības un modernizācijas projektu programma

P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X X

Uzlabots ūdens piegādes un kanalizācijas infrastruktūras tehniskais stāvoklis. 
Nodrošināta sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte. Nodrošināta ūdens 
piegādes un kanalizācijas attīrīšanas infrastruktūras tehnoloģiskā attīstība un 
modernizācija.

R3-11, R3-
13

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0542 Ūdensvada tīklu aizbīdņu nomaiņas programma P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X
Uzlabots ūdens piegādes infrastruktūras tehniskais stāvoklis. Nodrošināta sniegtā 
ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte. Nodrošināta ūdens piegādes infrastruktūras 
tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.

R3-11 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0543
Ūdensvada tīklu ugunsdzēsības hidrantu nomaiņas 
programma

P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X
Uzlabots ūdens piegādes infrastruktūras tehniskais stāvoklis. Nodrošināta sniegtā 
ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte. Nodrošināta ūdens piegādes infrastruktūras 
tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.

R3-11 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0544
Ūdens piegādes un notekūdeņu savākšanas infrastruktūras 
paplašināšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšanas projektu programma

P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X X

Palielināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem. 
Palielināts faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits. Likvidēti pagaidu 
ūdensvada tīkli. Ūdens piegādes un notekūdeņu savākšanas infrastruktūras 
paplašināšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas projektu 
programma.

R3-11,R3-
12,
R3-13, R3-
14

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0545
Ūdensapgādes sūkņu staciju infrastruktūras tehnoloģiskās 
attīstības un modernizācijas projektu programma

P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X
Uzlabots ūdens piegādes infrastruktūras tehniskais stāvoklis. Nodrošināta sniegtā 
ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte. Nodrošināta ūdens piegādes infrastruktūras 
tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.

R3-11 01.01.2021. 31.12.2027.

3.4. uzdevums "Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem"
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APS0546 Ūdensvada tīklu skalošanas programma P08_ P08-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X Nodrošināta sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte. R3-11 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0547
Kanalizācijas sūkņu staciju tehnoloģiskās attīstības un 
modernizācijas projektu programma

P08_
P03-02, 
P08-03

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X

Uzlabots notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras tehniskais 
stāvoklis. Nodrošināta sniegtā kanalizācijas pakalpojuma kvalitāte. Nodrošināta 
notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras tehnoloģiskā attīstība un 
modernizācija.

R3-8 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0548
Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu atjaunošanas, 
tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu 
programma

P08_
P03-02, 
P08-03

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas ūdens" X X
Uzlabots notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras tehniskais stāvoklis. Nodrošināta 
sniegto kanalizācijas pakalpojumu kvalitāte. Nodrošināta notekūdeņu attīrīšanas 
infrastruktūras tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.

R3-8 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0549
Atjaunīgo energoresursu decentralizētas inovatīvas 
tehnoloģijas, iekārtas un risinājumu ieviešanas veicināšana, 
kur tas ir ekonomiski pamatoti

P03-06 Visa pilsēta REA AS "Rīgas Siltums" X
Tiek ieviesti pilotprojekti atjaunojamu energoresursu decentralizētu inovatīvu 
tehnoloģiju, iekārtu un risinājumu ieviešanai.

R3-23, R3-
28

01.09.2021. 31.01.2027.

APS1035 Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas programma Visa pilsēta SIA "Rīgas ūdens" X Veikta ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu nomaiņa. R3-11 01.01.2021. 31.12.2022.

4158 Atkritumu šķirošanas laukumu izveide P03-02 Visa pilsēta RD MVD X X Tiks izveidoti un labiekārtoti atkritumu šķirošanas laukumi. 
R3-18, R3-
18

01.02.2021. 30.12.2027.

APS0550
Sagatavošanas pārstrādei/reģenerācijai 
iekārtu modernizācija poligonā “Getliņi"

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X X X
Sagatavošanas pārstrādei/reģenerācijai 
iekārtu modernizācija (jauda 300 000 t/g).

Tiks precizēts 
uz gala 
redakciju

01.01.2025. 30.12.2027.

APS0551
Poligona "Getliņi" bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes 
iekārtu attīstības 2. kārta

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X X
Poligona "Getliņi" bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu attīstības 2. 
kārta (jauda 60 000 t/g).

Tiks precizēts 
uz gala 
redakciju

01.01.2023. 30.12.2027.

APS0552
Infiltrāta attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšana 
poligonā "Getliņi"

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X X Infiltrāta attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšana. R3-8 01.01.2023. 30.12.2027.

APS0553
Atkritumu apglabāšanas infrastruktūras attīstība poligonā 
"Getliņi"

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X X
Veikti infrastruktūras paplašināšanas pasākumi, sasniedzot papildus 
apglabāšanas kapacitāti poligonā "Getliņi" (~1,5 milj. t).

Tiks precizēts 
uz gala 
redakciju

01.01.2022. 30.12.2027.

APS0554
Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izveide 
Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonā 
"Getliņi"

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X X X Reģenerācijas jaudu pieaugums par ~110 tūkst. t/gadā. R3-18 01.01.2023. 30.12.2027.

APS0979 Vienreizlietojamo produktu samazināšana Visa pilsēta RD MVD X

Izveidota depozītsistēma atkārtoti izmantojamiem traukiem ēdiena un dzēriena 
līdzņemšanai pasākumu vietās. Ūdens pudeļu uzpildes iekārtu uzstādīšana 
publiskajos pasākumos un pašvaldības iestādēs. Aktivitātes mazgājamo 
autiņbiksīšu un atkārtoti izmantojamo menstruālo produktu izmantošanas 
veicināšanai.
Indikatīvās izmaksas 150 000 EUR.

R3-19 03.01.2022. 30.12.2027.

APS0980
Lielgabarīta atkritumu un elektroierīču atkārtotas 
izmantošanas veicināšana

Visa pilsēta RD MVD X

Izveidoti centri, kuros iedzīvotāji var atstāt otrreizējai izmantošanai lielgabarīta 
atkritumus un elektroierīces, kā arī salabot savas mantas, kuras var izmantot 
turpmāk.
Aktivitātes ieviešanā iesaistīti namu apsaimniekotāji un atkritumu 
apsaimniekotāji.
Indikatīvās izmaksas 400 000 EUR.

R3-19 03.01.2022. 30.12.2027.

APS0981 Kompostēšanas veicināšana Rīgas pilsētā Visa pilsēta RD MVD X

Kompostu kastu iegādes atbalsts, kompostu kastes izveide pie mazām 
daudzdzīvokļu mājām, ēdināšanas iestādēm un izglītības iestādēm. Apmācības 
pareizā kompostēšanā.
Aktivitāšu ieviešanā iesaistītas izglītības iestādes un namu apsaimniekotāji.
Indikatīvās izmaksas 200 000 EUR.

R3-19 03.01.2022. 30.12.2027.

3.5. uzdevums "Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību"
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APS0555
Ēku atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi, t.sk. fasāžu atjaunošana

P06_ P06-03 Visa pilsēta SIA "Rīgas nami" X X X X

SIA "Rīgas nami" pārziņā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 
siltumenerģijas zudumu samazināšana, fasāžu atjaunošana, jumtu seguma 
nomaiņa. Rīcības ietvaros energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunošanas 
pasākumus veikt šādās ēkās:
- Brīvības ielā 86 (2022.g.);
- Brīvības ielā 49/53 (2023.-2024.);
- Kaļķu ielā 1 (2023.-2024.);
- Amatu ielā 4 (2023.-2024.).
Projektu realizācijas rezultātā tiks samazināts energoresursu patēriņš, uzlabots 
telpu mikroklimats, atsevišķām ēkām iespēju robežās varētu tikt izskatīta iespēja 
par alternatīvo enerģijas resursu izmantošanu, uzlabots ēku vizuālais stāvoklis 
(uzlabota pilsētvides kvalitāte), kā arī ēku tehniskais stāvoklis un pagarināta to 
ilgmūžība.

R3-4 01.06.2022. 30.12.2024.

APS0528

Ēku energoefektivitātes pasākumu kompleksa realizēšana 
(konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, darbības 
nodrošināšanas sistēmu renovācija) Rīgas Nacionālajā 
zooloģiskajā dārzā

Apkaime
SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X X
Energoefektivitātes uzlabošana, samazinot enerģijas resursu patēriņu un ieviešot 
viedās tehnoloģijas.

R3-4, R3-23, 
R3-28

01.06.2023. 31.12.2025.

9230
LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā, 
izmantojot distances sprieguma un gaismas intensitātes 
regulēšanu gaismekļiem

P01_ Visa pilsēta RPA "Rīgas gaisma" X Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, samazinājies elektroenerģijas patēriņš. R3-4 01.01.2021. 31.12.2026.

APS0556
Gāzes apsaimniekošanas sistēmas kapacitātes paaugstināšana 
(t.sk. gāzes attīrīšana un sagatavošana biometānam atbilstošā 
kvalitātē)

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Getliņi EKO" X X X
Gāzes apsaimniekošanas sistēmas kapacitātes paaugstināšana (t.sk. gāzes 
attīrīšana un sagatavošana biometānam atbilstošā kvalitātē)

R3-27 01.01.2023. 30.12.2027.

APS0530
Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana AS 
“Rīgas Siltums” siltumavotos

P03-07, 
P03-02

Visa pilsēta AS "Rīgas Siltums" REA X X
Fosilā kurināmā patēriņa samazināšana, CO2 emisiju samazināšana un 

biokurināmā katla lietderības koeficienta uzlabošana.
R3-4 01.06.2021. 30.11.2027.

APS0613
Palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas 
ražošanā AS "Rīgas siltums" siltumavotos, samazinot 
atkarību no fosilajiem energoresursiem

P03-02 Visa pilsēta AS "Rīgas Siltums" X X
Atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums enerģijas ražošanā AS "Rīgas 
Siltums" siltumavotos.

R3-4, R3-6, 
R3-5

01.01.2020. 31.01.2024.

4099
Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības sabiedrisko ēku 
sektorā

P06_ P06-03 Visa pilsēta RD ĪD X
Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, 
apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas 
sistēmu uzstādīšana u.c. 

R3-4 01.04.2021. 31.12.2023.

APS0557 Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana P03-02 Visa pilsēta RNP X X X

Publisko ēku, kas ir RNP piederībā/piekritībā pārbūve pielāgojot klientiem ērti 
pieejama pakalpojuma nodrošināšanai un energoefektivitātes uzlabošana veicot 
norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, renovējot 
apkures un karstā ūdens sistēmas, mainot cauruļvadu siltumizolāciju.

R3-4 01.06.2021. 31.01.2027.

APS0559
Tehniski, ekonomiski un sociāli pamatota enerģijas 
pašražošana un pašpatēriņš

Visa pilsēta REA RNP X X
Pilotprojektu ieviešana, demonstrējot atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
iekļaušanu pašpatēriņā. Atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums.

R3-21, R3-4 01.01.2022 31.01.2027.

APS0560 Enerģijas kopienu attīstīšana Rīgas pilsētas pašvaldībā Visa pilsēta REA RNP, RD MVD X X
Tiek īstenoti pilotprojekti, veicinot enerģijas kopienu attīstīšanu Rīgas pilsētā. 
Energoefektivitātes shēmu ieviešana.

R3-21 01.01.2023. 31.01.2027.

APS0561 Energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Visa pilsēta REA RD ĪD X

Tiks ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma. Tiks izpildītas 
Energoefektivitātes likuma prasības. Nodrošināta pašvaldības īpašumā esošo 
objektu enerģijas patēriņa pieejamība, analīze un monitorings. Nodrošināts 
vismaz viens energopārvaldnieks patstāvīgai sistēmas uzturēšanai. Pasākumu 
rezultātā samazināts pašvaldības enerģijas patēriņš.

R3-4 01.01.2025. 31.01.2027.

APS0562 ESKO modeļa ieviešanas veicināšana Visa pilsēta REA X X
Piedāvājot informatīvu un tehnisku atbalstu, tiks īstenots ESKO modeļa 
pilotprojekts, atjaunojot pašvaldības ēku. Paredzamais rezultāts ir piesaistīts 
papildu finansējums ēkas atjaunošanai, izmantojot ESKO modeli.

R3-4 01.01.2026. 31.01.2027.

APS0563
Rīgas pilsētas siltumapgādes koncepcijas izstrāde 2021.-
2030.gadam 

Visa pilsēta REA AS "Rīgas Siltums" X X Izstrādāta siltumapgādes koncepcija. R3-4 01.01.2022. 31.12.2022.

APS0982
Centralizētās siltumapgādes sistēmas sinerģija ar inovatīviem 
bezemisiju risinājumiem, t.sk. saules kolektoriem, saules 
paneļiem, siltumsūkņiem u.c. izvietošana pie gala lietotāja

Visa pilsēta REA AS "Rīgas Siltums" X X
Pilotprojektu realizācija inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un risinājumu ieviešanai 
pie centralizētai siltumapgādes sistēmai pieslēgtiem gala lietotājiem. 

R3-4 01.06.2022. 31.12.2025.

3.6. uzdevums "Mazināt klimata pārmaiņas"
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APS0750 Metodiskā darba organizēšanas sistēmas izveide un ieviešana P04-02 Visa pilsēta RD IKSD RIIMC X
Vienota metodiskā darba struktūra un pārraudzība; apstiprināta metodiskā darba 
organizēšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldības skolās.

R4-1, R4-4, 
R4-5, R4-19

04.01.2021. 30.12.2022.

9058
Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana mūsdienīga 
mācību procesa nodrošināšanai

P04-07 Visa pilsēta RD IKSD X
Mācību kabinetu aprīkošana ar ergonomiskām mēbelēm un aprīkojumu 
kompetenču izglītības satura apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības skolās.

R4-1 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0622

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidošana mūsdienīgam, 
inovatīvam, kompetencēs balstītam mācību procesam un 
mācību procesā iesaistīto digitālajai izaugsmei

P01-02, 
P02-07

Visa pilsēta RD IKSD RD ITC X X

1. Datoru, interaktīvo tāfeļu, projektoru, planšetdatoru, TV paneļu, interaktīvo 
ekrānu u.c. ierīču iegāde mācību un pētnieciskajai darbībai. 
2. Attīstīt planšetdatoru, viedtālruņu u.c. viedierīču izmantošanu mācību procesā. 
3. Veicināt modernu zināšanu sniegšanu skolēniem, izmantojot robotikas, 
sensoru vadības, programmēšanas, 3D animācijas iespējas. 
4. Lokālo datortīklu infrastruktūras attīstības darbi, Wi-Fi ierīkošana, IP 
telefonizācija. 
5. Mācību e–vides (https://macibas.e-skola.lv/) izmantošana skolas mācību 
procesā. 
6. E-bērnudārza platformas nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm. 

R4-17, R4-1, 
R4-2

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0416
Pirmsskolas izglītības iestāžu materiālā nodrošinājuma 
pilnveidošana 

Visa pilsēta RD IKSD X
Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinātas ar pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai nepieciešamiem kvalitatīviem un 
mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, inventāru un grupu mēbelēm.

R4-2, R4-17 05.01.2022. 15.12.2024.

APS0751
Mācību projektu organizēšana un īstenošana izglītības 
iestādēm kā mācīšanās organizācijām 

P04-02 Visa pilsēta RIIMC X Mācību projektos iesaistījušās 105 izglītības iestādes. 
R4-19, R4-
20

06.09.2021. 15.12.2027.

APS0752
Mācību pasākumu organizēšana izglītības iestāžu vadībai un 
pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanai vispārējās 
izglītības saturā un digitālo prasmju pilnveidošana

P04-02 Visa pilsēta RIIMC X
Organizēti 300 mācību pasākumi. Izglītoti 7000 pedagogi. Organizēti 90 mācību 
pasākumi digitālo prasmju pilnveidošanai. 1200 pedagogi pilnveidojuši digitālās 
prasmes.

R4-16, R4-
19, R4-20

04.01.2021. 01.09.2023.

APS0753
Pieejamo vietējo un ārvalstu finanšu instrumentu apzināšana 
un atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā izglītības jomā

P04-02 Visa pilsēta RD IKSD X X X
Sagatavoti projekta pieteikumi izglītības jomā.

Saistītie izpildītāji: Visas RD IKSD padotības iestādes.
R4-1, R4-17 01.03.2021. 30.12.2027.

APS0754
Mācību pasākumu organizēšana izglītības iestāžu vadības 
profesionālās kapacitātes stiprināšanai un pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveidošanai

Visa pilsēta RIIMC X X
Organizēti 70 mācību pasākumi izglītības iestāžu vadītājiem. Izglītoti 1050 
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki. Organizēti 700 mācību pasākumi 
pedagogiem. Izglītoti 14 000 pedagogi.

R4-19, R4-
20

04.01.2021. 28.12.2027.

APS0597
Pirmsskolas izglītības skolotāju izglītošana, skolotāju 
tīklošanās un sadarbības ar vecākiem veicināšana labvēlīgas 
emocionālās vides nodrošināšanai bērniem pirmsskolās

Visa pilsēta RD IKSD X
Unikāla, preventīva programma "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" 
ieviesta 93 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

R4-1, R4-19 01.02.2022. 15.12.2027.

APS0755
Skolotāju konsultantu dienesta darbības nodrošināšana 
pedagogu individuālās meistarības pilnveidei

P04-01 Visa pilsēta RIIMC X Pilnveidota 70 pedagogu profesionālā meistarība.
R4-19, R4-
20

04.01.2021. 28.12.2027.

APS0983 Atbalsts digitālo prasmju apguvei   Visa pilsēta RIIMC   X      Apmācības, atbalsta pasākumi skolēniem un skolotājiem, t.sk. par kiberdrošību.
R4-16, R4-
19, R4-20

01.01.2022. 31.12.2027.

APS0984
Atbalsta speciālistu (psihologu, sociālo pedagogu, jaunatnes 
darbinieku u.c.) pakalpojumu nodrošināšana  interešu 
izglītības iestādēs darbam ar attiecīgo mērķauditoriju

P04-06 Visa pilsēta RD IKSD RIIMC X
Integrēta "skola - kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai 
izglītības iestādēs. Mācības pedagogiem darbam ar dažādiem bērniem dažādās 
mācību iestādēs (skolās, pirmsskolās, interešu izglītības iestādēs). 

R4-19, R4-
20

01.01.2023. 31.12.2025.

APS0756
Interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides veicināšana

Visa pilsēta RD IKSD
Bērnu un jauniešu 
centrs "Laimīte"

X
Ir radīta iespēja interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei, t.sk. digitālo prasmju attīstīšanai kvalitatīvai klātienes un attālinātā 
mācību procesa īstenošanai un darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

R4-19, R4-
20

04.01.2021. 30.12.2027.

9103 Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana Visa pilsēta RD IKSD X X X

Nodrošināts metodiskais atbalsts skolēnu pašpārvalžu darbam un Rīgas Skolēnu 
domes darbībai. 
Stiprināta izglītības iestāžu un citu pašvaldības iestāžu sadarbība skolēnu 
pašpārvaldes jautājumos.

Saistītie izpildītāji: Mākslinieciskās jaunrades centrs "Praktiskās estētikas skola", 
Rīgas vispārizglītojošās skolas.

R4-6 04.01.2021. 30.12.2027.

4.3. uzdevums "Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā "

4.2. uzdevums "Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci"

4.prioritāte "Kvalitatīva un pieejama izglītība"
4.1. uzdevums  "Ieviest kompetenču pieeju vispārējās izglītības saturā"
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9105
Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti ietekmējošo lēmumu 
pieņemšanā un aktivitāšu īstenošanā

Visa pilsēta RD IKSD X X X

Jauniešiem nodrošināta atbilstoša informācija par līdzdalības iespējām, kā arī 
iespēja paust savu viedokli un iespaidot viņu dzīves kvalitāti ietekmējošo 
lēmumu pieņemšanu izglītības iestādē, apkaimē un pilsētas līmenī. Sniegta 
atgriezeniska saite par jauniešu priekšlikumu tālāko virzību un ieviešanas gaitu. 
Jaunieši iesaistās pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā.
Saistītie izpildītāji: Rīgas vispārizglītojošās skolas.

R4-6 04.012021. 30.12.2027.

APS0757
Pieejamo vietējo un ārvalstu finanšu instrumentu apzināšana 
un atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā jaunatnes 
atbalsta jomā

Visa pilsēta RD IKSD X X X Sagatavoti projekta pieteikumi jaunatnes atbalsta jomā. R4-6 01.03.2021. 30.12.2027.

APS0758
Mācību pasākumu organizēšana iekļaujošas izglītības 
īstenošanai izglītības iestādēs

P04-02 Visa pilsēta RIIMC X Organizēti 35 mācību pasākumi. Izglītoti 350 pedagogi.
R4-19, R4-
20

04.01.2021. 28.12.2027.

APS0759 Izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana P04-02 Visa pilsēta RD IKSD X
Pamatizglītības pieejamības nodrošināšana apkaimē izglītojamiem ar mācīšanās 
grūtībām, iebraucējiem, reemigrantiem un citiem izglītojamiem ar atbalsta 
vajadzībām atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

R4-1, R4-19, 
R4-8, R4-9, 
R4-10

01.09.2021. 30.12.2027.

APS0760
Sadarbojoties ar pedagogiem un ģimenēm, nodrošināt 
bērniem ar speciālām vajadzībām piemērotāko pedagoģiskā 
atbalsta veidu/pasākumu un tā īstenošanu izglītības iestādēs

Visa pilsēta RD IKSD X
28 287 izglītojamiem būs noteikti atbalsta pasākumi (4041 izglītojamam noteikti 
atbalsta pasākumi mācību gadā).

R4-9 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0761
Atbalsta personāla konsultēšana problēmsituāciju atpazīšanā 
un risināšanā, (t.sk. mobinga) un iekļaujošās izglītības 
jautājumos 

Visa pilsēta RD IKSD X

Noorganizēti 56 semināri, 56 supervīzijas (mācību gadā noorganizēti 8 semināri 
skolu atbalsta personālam iekļaujošas izglītības jautājumos, 8 supervīziju grupas 
− konsultēšanā un pārraudzībā).

Saistītie izpildītāji: Rīgas vispārizglītojošās skolas.

R4-7 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0762
Izpratnes veicināšana par iekļaujošo izglītību sabiedrībā 
sadarbībā ar NVO

Visa pilsēta RD IKSD X X
Noorganizēti 10 semināri (500 dalībniekiem) vecākiem/ģimenēm iekļaujošas 
izglītības izpratnes veicināšanā.

R4-1 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0985

Speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, izglītības 
iestāžu stiprināšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu 
speciālo izglītību, modernu mācību vidi un atbilstošu 
infrastruktūru izglītojamajiem

  Visa pilsēta RD IKSD   X      

Rīgas vājredzīgiem un vājdzirdīgiem  bērniem asistīvo tehnoloģiju apmaiņas 
sistēmas izveide (lasāmie aparāti, stacionārās un pārvietojamās lupas, 
elektroniskās lupas, speciāla lupa - projektēta uz tāfeli, taktilā grafika, 
ekrānlasošās programmas, audioierakstošās ierīces).

R4-17 01.06.2022. 30.12.2025.

APS0763
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveidošana bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos

Visa pilsēta RD IKSD
RD LD, Rīgas 
bāriņtiesa, RPP

X

Pilnveidota skolu atbalsta personāla speciālistu starpinstitucionālā sadarbība 
gadījumos, kad ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, ja 
radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai to nav 
izdevies atrisināt ilgstošā laika posmā, ir aizdomas par bērna tiesību 
pārkāpumiem vai konstatēti bērna tiesību pārkāpumi.

R4-7 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0764
Kvalitatīva, integrējoša un pieejama vides izglītības 
piedāvājuma izveidošana (I kārta)

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X

Izveidots nacionālas nozīmes Vides informācijas un izglītības centrs Rīgas 
Nacionālajā zooloģiskajā dārzā  sabiedrības vides apziņas veicināšanai, 
modernizētas telpas un aprīkojums vides izglītības darbam, veikti sabiedrības 
informēšanas un iesaistes pasākumi.

R4-24 30.11.2017. 29.11.2022.

APS0765
Kvalitatīva, integrējoša un pieejama vides izglītības 
piedāvājuma izveidošana (II kārta)

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X

Mūsdienīga vides izglītības piedāvājuma ieviešana aptverot visu Rīgas Nacionālā 
zooloģiskā dārza teritoriju (t.sk., bet ne tikai, dzīvnieku kolekcijas, informācijas 
vietnes, izstādes u.tml.), iekļaujot interaktīvo, mākslīgā intelekta un jaunāko 
tehnoloģiju sasniegumu izmantošanu.

R4-24 01.01.2022. 30.06.2024.

APS0766
Jaunas pieaugušo izglītības (iedzīvotājiem) sistēmas 
izveidošana pašvaldībā (iekļaujoties vienotā un ilgtspējīgā 
pieaugušo izglītības sistēmā valstī)

Visa pilsēta RIIMC X
Ir izveidota jauna pieaugušo izglītības (iedzīvotājiem) sistēma Rīgas pašvaldībā. 
Iedzīvotājiem nodrošināts pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatora 
pakalpojums.

R4-12 03.01.2022. 28.12.2027.

APS0767
Jaunas sadarbības sistēmas izveidošana ar valsts un 
pašvaldības institūcijām, darba devējiem pieaugušo 
neformālās izglītības piedāvājuma plānošanai 

Visa pilsēta RIIMC X
Ir izveidota jauna sadarbības sistēma ar valsts un pašvaldības institūcijām, darba 
devējiem iedzīvotāju neformālās izglītības piedāvājuma plānošanai.

R4-22 03.01.2022. 28.12.2027.

APS0768
Pieaugušo izglītības pasākumu organizēšana iedzīvotājiem 
drošā un pieejamā vidē pašvaldības iestādē

Visa pilsēta RIIMC X
Organizēti pieaugušo neformālās izglītības mācību pasākumi septiņās Rīgas 
izglītības iestādēs dažādās Rīgas apkaimēs.

R4-12 01.06.2021. 28.12.2027.

APS0769
Projektu konkurss "Latviešu valodas apguves kursu 
organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem"

P06_, P07_, 
P08_

Visa pilsēta RD IKSD X
Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas pilsētā 
deklarētajiem iedzīvotājiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos 
un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

R4-21 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0770
Sabiedrības paradumu maiņas un izpratnes par pilsētvides un 
klimata pārmaiņu jautājumiem veicināšana

P03_ P04-05 RD PAD
RD ĪD, RD MVD, 
RD IKSD, RD LD, 
REA

X X

Veiktas kompleksas aktivitātes sabiedrības paradumu maiņas un izpratnes par 
pilsētvides un klimata pārmaiņu jautājumiem veicināšanai ilgtermiņā, t.sk. veikta 
priekšizpēte un uzsāktas darbības zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra 
(ZIKC) izveidošanai Rīgas pilsētā.

R4-12 07.07.2020. 31.12.2026.

4.4. uzdevums "Veicināt sabiedrībā izpratni par iekļaujošu izglītību"

4.5. uzdevums "Uzlabot iedzīvotāju neformālās izglītības piedāvājumu un pieejamību"

4.6. uzdevums "Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes programmu un aktivitāšu piedāvājumu un pieejamību" 
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9089
Prakses vietu nodrošināšana jaunajiem restaurācijas 
speciālistiem

P02_,
P09_

P02-04 Visa pilsēta
RPA "Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra"

X
Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas prakses vietas 
restaurācijas speciālistam Rīgas Brāļu kapos.

R4-26 06.01.2021. 30.12.2025. 

APS0771

Pašvaldības interešu, sporta, mākslas, mūzikas skolu, 
bibliotēku u.c. kultūras iestāžu informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras pilnveidošana mūsdienīgam darbam, 
radošam, inovatīvam mācību procesam un profesionālās 
ievirzes programmu apguves veicināšanai

P04_, P09_
P04-02, 
P04-06, 
P09-04

Visa pilsēta RD IKSD RD ITC X

1. Datoru, projektoru, planšetdatoru iegāde mācību un administratīvajam 
darbam.
2. Interešu izglītības iestādēs veicināt modernu zināšanu sniegšanu − robotika, 
programmēšana, 3D animācija.
3. Lokālo datortīklu infrastruktūras attīstības darbi, Wi-Fi ierīkošana, IP 
telefonizācija.
4. Mācību e–vides (https://macibas.e-skola.lv/) izmantošana mācību procesā.

R4-17, R9-
12

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0986 
Ziemas sporta infrastruktūras izveide pilsētas 
administratīvajā teritorijā

      RD ĪD
Sporta skola 
"Arkādija"

  X           Ziemas sporta infrastruktūras izveide, slēpošanas trase un sporta inventāra 
nomas punktu iekārtošana.

R4-23, R4-
26

01.01.2022. 31.12.2027.

APS0772
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu kvalitātes 
un efektivitātes nodrošināšana

P04_ Visa pilsēta RD IKSD X X

Rādīti priekšnosacījumi mācību treniņu grupu noturībai un izglītojamo 
kontingenta stabilitātei.

Saistītie izpildītāji: Rīgas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādes.

R4-26 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0773
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenoto 
programmu ģeogrāfiska pārklājuma veicināšana

P04_ P04-07 Visa pilsēta RD IKSD X X

Uzlabots profesionālās ievirzes sporta izglītības pakalpojuma ģeogrāfiskais 
pārklājums.

Saistītie izpildītāji: Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.

R4-26 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0774
Vides pielāgošana bērniem ar speciālām vajadzībām 
daudzveidīgās interešu izglītības pieejamības nodrošināšanai

P04-04, 
P04-07

Visa pilsēta RD IKSD
RD ĪD, Bērnu un 
jauniešu centrs 
"Laimīte"

X X
Radīta iespēja bērniem ar speciālām vajadzībām iesaistīties daudzveidīgajās 
interešu izglītības programmās.

R4-1, R4-8 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0775
Sporta izglītības programmu audzēkņu sportiskās 
meistarības veicināšana

Visa pilsēta RD IKSD X

Talantīgo sporta izglītības programmu audzēkņu dalība Rīgas un nacionālajās 
izlasēs.

Saistītie izpildītāji: Rīgas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādes.

R4-27 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0776
Mācību materiālu un tehniskās bāzes pilnveide profesionālās 
ievirzes mūzikas un mākslas skolās

Visa pilsēta RD IKSD X X
Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestāžu inventāra un 
pamatlīdzekļu iegāde − materiāltehniskās bāzes pilnveide.

R4-26, R4-
13

02.02.2021. 01.12.2027.

9076
Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu īstenoto 
programmu vienmērīga pārklājuma veicināšana pilsētas 
apkaimēs

Apkaime RD IKSD X
Nodrošināts vienmērīgāks un iedzīvotājiem pieejamāks profesionālās ievirzes 
izglītības pakalpojums (Pļavnieki, Purvciems).

R4-26, R4-
13

01.08.2021. 30.12.2027.

9077

Daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības programmu nodrošināšana atbilstoši 
sabiedrības interesēm un pieprasījumam, veicinot arī karjeras 
izvēli

Apkaime RD IKSD X
Nodrošinātas pieprasījumam un interesēm atbilstošas kvalitatīvas izglītības 
programmas. Veicināta bērnu un jauniešu karjeras izvēle.

R4-26 01.08.2021. 30.12.2027.

9079
Iespēju radīšana bērnu un jauniešu talantu atklāšanai un 
izkopšanai, meistarības celšanai

Apkaime RD IKSD X Bērnu un jauniešu sasniegumi nacionālajā un starptautiskajā līmenī. R4-26 01.09.2021. 30.12.2027.

APS0777
Atbalsts izglītības iestāžu rīkoto nometņu norisei skolēnu 
brīvdienās

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD IKSD X X

Nodrošināts līdzfinansējums pašvaldības dibināto izglītības iestāžu rīkotajām 
bērnu un jauniešu nometnēm.

Saistītie izpildītāji: Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes.

R4-24 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0987 Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas telpu pielāgošana   Apkaime RD ĪD RD IKSD X
Mākslas skolas funkcijām atbilstošas ēkas/telpu nodrošināšana, pārceļot mācību 
procesam piemērotākās telpās.

R4-23, R4-
26

01.01.2022. 31.12.2027.

APS0778
Atbalsts brīvā laika un darba ar jaunatni infrastruktūras 
pilnveidei

P04-07 Visa pilsēta RD IKSD X X X

Finansiāli atbalstīta pašvaldības brīvā laika centru un nometņu bāzes "Vecāķi" 
darbība, veicot labiekārtošanu un atjaunojot materiāltehnisko nodrošinājumu. 
Izveidoti jauni brīvā laika un jauniešu centri. Energoefektivitātes uzlabošana. 

Saistītie izpildītāji: pašvaldības dibinātās izglītības iestādes.

R4-13, R4-
24, R4-25

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0988
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" sporta 
bāzes Lucavsalā uzlabošana

  Visa pilsēta RD ĪD RD IKSD  X      Kanalizācijas un elektrokomunikāciju ierīkošana Lucavsalas ielā 43. R4-27 01.01.2023. 31.12.2024.

APS0779
Neformālās izglītības un interešu programmu piedāvājuma 
nodrošinājums par Rīgas pilsētas mežiem, dārziem un 
parkiem

P02_, P06_
P04-05, 
P02-02, 
P06-03

Apkaime SIA "Rīgas meži" X X
Nodrošināts neformālās izglītības satura piedāvājums Rīgas mežu, dārzu un 
parku teritorijās.

R4-12 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0780 Bērnu zinātnes centra Aristīda Briāna ielā 8, Rīgā, veidošana Visa pilsēta RD IKSD
Tehniskās 
jaunrades centrs 
"Annas 2", RD ĪD

X

Rīgas skolēniem ir rosināta interese par eksaktajām un dabas zinātnēm, 
nodrošinātas iespējas tās padziļināti apgūt, kā arī radīta motivācija izvēlēties 
karjeru minētajās jomās. Ir izveidota interaktīva un izglītojoša vide, kas 
vienlaikus nodrošina lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

R4-23 01.01.2023. 30.12.2027.
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APS0781
Interešu izglītības programmu un aktivitāšu ģeogrāfiska 
pārklājuma veicināšana

Visa pilsēta RD IKSD X X

Audzēkņiem ir iespēja iesaistīties interešu izglītības programmās un aktivitātēs 
iespējami tuvu dzīvesvietai vai mācību vietai.

Saistītie izpildītāji: Rīgas pašvaldības izglītības iestādes.

R4-23, R4-
25

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0647
Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas ēku 
projektēšana un būvniecība 

Visa pilsēta RD ĪD X Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu ēku projektēšana un būvniecība.
R4-14, 
R4-3 

01.01.2021. 31.12.2023.

9169
Izglītības iestāžu esošo sporta infrastruktūras objektu 
renovācija un labiekārtošana 

P02_ P02-01 Visa pilsēta RD ĪD RD IKSD X
Iespēja īstenot sporta aktivitātes jaunos, rekonstruētos un labiekārtotos sporta 
objektos.

R4-1 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0989
Efektivizēt un modernizēt IKT pakalpojumu nodrošināšanu 
Rīgas skolu tīklam

P06_ Visa pilsēta RD ITC RD IKSD X X

1. Reorganizācijas rezultātā izveidota skolu tīkla pārvaldes komanda.
2. Veikts risku novērtējums, lai noteiktu potenciālos risinājumus skolu serveru 
darbības funkciju nodrošināšanai nākotnē. 
3. Izstrādāts un ieviests rīcības plāns skolu tīklam sniegto pakalpojumu 
uzlabošanai.

R4-1 01.01.2022. 31.12.2024.

9069 Skolu darbības kvalitātes paaugstināšana Visa pilsēta RD IKSD X
Rīcības plāna Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanai 2022.−2024. 
un 2025.−2027.g. izstrāde un īstenošana; skolu darbības kvalitātes izvērtēšanas 
nodrošināšana.

R4-1 01.09.2021. 30.12.2027.

APS0783
Rīgas pirmsskolu pieejamības un izglītības kvalitātes 
pilnveide

P04-01
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD IKSD X

1. Nodrošināta pirmsskolas pieejamība (tīkla paplašināšana) Rīgas aglomerācijas 
kontekstā. 
2. Nodrošināta bērnu uzraudzības pakalpojuma attīstība. 3. Nodrošināta Rīgas 
pašvaldības pirmsskolu kvalitātes pilnveide.

R4-2, R4-3 04.01.2021. 30.12.2027.

9168
Veicināt trešo personu, tajā skaitā sporta federāciju, 
iesaistīšanos sporta infrastruktūras attīstībā 

P02_ P02-01 Visa pilsēta RD IKSD RD ĪD X X
Sadarbības ietvaros ar Latvijas Sporta veidu federācijām, izveidoti sporta un 
aktīvās atpūtas objekti pie izglītības iestādēm.

R4-27, R4-
23, R4-26

04.01.2021. 28.12.2027.

APS0137
Vieglas konstrukcijas sporta spēļu zāļu būvniecība pie 
izglītības iestādēm, ņemot vērā esošo sporta infrastruktūras 
pieejamību

RD ĪD X
Jaunu sporta objektu būvniecības vajadzību izpēte saistīta ar iedzīvotāju skaitu 
apkaimēs un sporta objektu izvietojumu apkaimēs, kā arī pašvaldības brīvo 
teritoriju pieejamību objektu celtniecībai.

R4-27, R4-
23, R4-26

01.01.2023. 31.12.2026.

 4.7. uzdevums "Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras pieejamību"
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PVM ID Rīcības nosaukums
Saistītās 
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Saistīto 
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sākuma 
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beigu datums

APS0570
Veicināt iedzīvotāju iesaisti un sadarbību lēmumu 
pieņemšanā par kopīpašumiem un ēku atjaunošanu

P05_, P06_
P05-03, 
P06-05

Visa pilsēta REA RD MVD, RNP X X X
Veikta iedzīvotāju informēšana par dzīvojamo māju atjaunošanas iespējām un to 
energoefektivitātes paaugstināšanu.

R5-2 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0571 Mājokļu programmas izveide Visa pilsēta RD MVD X Izstrādāta mājokļu programma. R5-1, R5-2 04.01.2022. 30.12.2024.

APS0572
Konceptuālā ziņojuma sagatavošana par pieejama Mājokļa 
attīstības veicināšanu Rīgā

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD MVD RD PAD X Pārdomāta un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem balstīta mājokļu programma Rīgā. R5-1 05.02.2021. 31.12.2022.

APS0573
Izstrādāt integrētu rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 
pilsētbūvniecībā Rīgas pilsētas pašvaldībā

P08_ Visa pilsēta REA X Izstrādāts integrēts rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā. 01.01.2021. 30.12.2022.

APS0574
Izstrādāt vadlīnijas aprites ekonomikas principu ieviešanai 
ēku būvniecībā, apsaimniekošanā, nojaukšanā un pārvaldībā

P08_ Visa pilsēta REA X
Izstrādātas vadlīnijas aprites ekonomikas principu ieviešanai ēku būvniecībā, 
apsaimniekošanā, nojaukšanā un pārvaldībā. 

01.01.2021. 30.12.2022.

APS0580 Mājokļu kompetences centra izveide P02_ P02-06 Visa pilsēta RD MVD REA, RNP X

Izstrādāta un ieviesta Rīgas mājokļu programma, apkopota kvalitatīva 
informācija par dzīvojamo fondu pašvaldībā, uzkrātas zināšanas un labā prakse 
par mājokļa jautājumiem, piesaistīti esošie finanšu avoti un līdzdarbība jaunu 
finanšu instrumentu ieviešanā, īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas un 
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi, īstenots monitorings, nodrošināta 
arhitektūras risinājumu izstrāde tipveida renovācijas projektiem, izstrādāti 
standartizēti ēku siltināšanas projekti, konsultēti iedzīvotāji, nodrošināta mājokļu 
jomas interešu pārstāvniecība valsts un ES līmenī, kā arī sniegta palīdzība, 
veidojot iedzīvotājiem izdevīgu ilgtermiņa aizdevumu piesaisti (rotācijas fonds 
u.c. avoti). 

R5-2 03.01.2022. 31.12.2022.

9484
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas mājokļu 
attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

P02_

P02-01, 
P02-04, 
P05-01, 
P05-04

Visa pilsēta RD PAD X X

Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi jomas pārvaldībai un 
plānošanai. 
Izstrādātas ilgtermiņa un vidējā termiņa konceptuālās pamatnostādnes mājokļu 
situācijas pilnveidošanai un attīstībai, kā arī priekšlikumi mājokļu politikas un tās 
īstenošanas mehānismu pilnveidei RVC AZ.

R5-1, R5-2, 
R5-13, R5-
21, R5-15, 
R5-21

15.12.2017. 31.12.2027.

APS0602 Līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanas programmai P02_ P02-01 Visa pilsēta RD ĪD X
Līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanas programmai (bīstamības 
novēršana, energoefektivitātes pasākumi, piesaistītā zemesgabala labiekārtošana) 
5000000 EUR.

R5-2,
R5-21, R5-
23

01.01.2021. 31.12.2025.

APS0558 Energoefektivitātes atbalsta fonda izveide P03_
P03-06, 
P03-02

Visa pilsēta REA X X X

Sagatavots detalizēts modelis finansējuma piesaistei energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanai (Rotācijas fonds u.c.). Ar izveidotā fonda starpniecību tiks 
sniegts finansiāls un informatīvs atbalsts pilsētas iedzīvotājiem 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, iesaistot daudzdzīvokļu ēku 
iedzīvotājus, ēku energoefektivitātes projektu īstenošanā, t.sk. tiek izsniegts 
līdzfinansējums energoauditu, tehniskās apsekošanas un tehniskā projekta 
izstrādāšanai. 

R5-6, R5-23 01.01.2022. 30.12.2023.

APS0990
Informācijas un datu pieejamības par daudzdzīvokļu ēku 
energoefektivitāti uzlabošana

P03_
P03-06, 
P03-02

Visa pilsēta REA X X

Nodrošināt daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas datu regulāru apkopošanu un 
analīzi, kā arī publicēšanu kartē. Pasākums ietver daudzdzīvokļu ēku enerģijas 
monitoringa un līmeņatzīmes sistēmas izveidi ar mērķi informēt iedzīvotājus par 
esošo enerģijas patēriņu, kā arī motivēt ieviest energoefektivitātes pasākumus, 
balstoties uz datu salīdzinājumu starp līdzīga veida ēkām. 

R5-6, R5-21 01.01.2022. 31.12.2023.

APS0991
Rīgas daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programmas izstrāde 
un atjaunināšana

P03_
P03-06, 
P03-02

Visa pilsēta REA RD MVD X X
Priekšnosacījums atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaita pieaugumam. Sekmēs 
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Sekmēs Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīves 
telpas uzlabošanu.

R5-6, R5-21 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0575
Atjaunojamās (renovējamās) dzīvojamās mājās pacēlāju 
ierīkošana un servisa dzīvokļu paredzēšana personām ar 
funkcionāliem ierobežojumiem RD MVD objektos

P07_ P07-09 Visa pilsēta RD MVD RD LD X Dzīves kvalitātes nodrošinājums cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem. R5-7, R2-4 04.01.2021. 30.12.2027.

9258
Ērtas pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu piešķiršanas 
kārtības nodrošināšana

P06_ P06-01
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD MVD RSD X Ērta pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu piešķiršanas kārtība.
R5-11, R5-
12

04.01.2021. 30.12.2027.

9250
Iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamām mājām, dalība renovācijas projektu 
izstrādāšanā un renovācijas organizēšanā

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD MVD RNP X Nodrošināta dzīvojamo telpu atbilstība mūsdienu prasībām.
R5-10, R5-
11, R5-12

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0576
Dalība renovācijas projektu izstrādāšanā un renovācijas 
organizēšanā

P05-02 Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks"

X X X X X Renovētas pašvaldības ēkas un nodrošināti kvalitatīvi sociālie un īres dzīvokļi.
R5-2, R5-10, 
R5-21, R5-
15

01.10.2021. 31.12.2027.

5.prioritāte "Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība"
5.1. uzdevums "Veidot un īstenot pārdomātu un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem balstītu mājokļu programmu Rīgā"

5.2. uzdevums "Nodrošināt mājokļu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām"

5.3. uzdevums "Veicināt kompleksu dzīvojamā fonda atjaunošanu un sekmēt dzīves telpas uzlabošanu"

21



PVM ID Rīcības nosaukums
Saistītās 
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APS0577
Dzīvojamo māju atjaunošana (renovācija) atbilstoši dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarojumam, sekmējot klimatneitralitāti un 
izmantojot ārējā finansējuma piesaisti

P02_, P03_, 
P08_

P02-06, 
P03-06, 
P02-05, 
P02-04, 
P08-08

Visa pilsēta RNP X X X X

Veikta dzīvojamo māju atjaunošana (renovācija), sekmējot klimatneitralitātes, 
energoefektivitātes, vides un publiskās ārtelpas pilnveidi, vides pieejamību, 
iesaistot dzīvokļu īpašnieku kopības un biedrības lēmumu pieņemšanā un ārējā 
finansējuma piesaistē. Projekta pieteicējs RNP atbilstoši dzīvokļu īpašnieku 
(dzīvokļu īpašnieku biedrības) pilnvarojumam (dalība dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas ALTUM DME programmas ietvaros no 
2021.gada līdz 2023.gadam; līdz 2027.gadam dalība pieejamā ārējā ES finanšu 
instrumentu ALTUM, ESCO, URGE, LA BEEF u.c. finansējuma, kā arī RD 
finansējuma piesaistē). 

R5-21 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0578
Dzīvojamo māju infrastruktūras uzturēšana un kvalitātes 
uzlabošana atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumam

P02_, P03_
P02-06, 
P03-04

Visa pilsēta RNP X X X X

Veicinot dzīvojamo māju vērtības saglabāšanu, iesaistot dzīvokļu īpašnieku 
kopības un biedrības lēmumu pieņemšanā:
- veikta dzīvojamo māju infrastruktūras pārvaldīšana un apsaimniekošana 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- veikta dzīvojamo māju infrastruktūras kvalitātes uzlabošana;
- sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem veicināta dzīvojamo māju pieslēgšana 
centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, centrālapkurei, viedo 
patēriņa skaitītāju uzstādīšana.
Dzīvojamo ēku, kas ir RNP apsaimniekošanā, energoefektivitātes uzlabošana, 
veicot norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, renovējot 
apkures un karstā ūdens sistēmas, mainot cauruļvadu siltumizolāciju.

R5-2 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0579
Informatīvo materiālu par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas jautājumiem sagatavošana un 
izplatīšana 

P06_ P06-06 Visa pilsēta RD MVD REA, RD ĪD, RNP X
Nodrošināta iedzīvotāju aktīva līdzdalība daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas jautājumos.

R5-2 04.01.2021. 30.12.2027.

9263

Informatīvo iedzīvotāju sapulču organizēšana daudzdzīvokļu 
mājās, kas atrodas pašvaldības pārvaldījumā, tajā skaitā 
pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju" 51.2. panta nosacījumiem

P06_ P06-06 Visa pilsēta RNP RD MVD X
Iedzīvotāju izglītošana īpašumu apsaimniekošanas un energoefektivitātes 
jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pilnībā privatizēto dzīvojamo māju 
nodošanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

R6-7, R5-21 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0586
Dzīvojamo māju publiskās ārtelpas kvalitātes pilnveidošana 
un ilgtspējīga zaļās infrastruktūras saglabāšana atbilstoši 
dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumam

P02_ P02-01 Visa pilsēta RNP X X X X

Veikta dzīvojamām mājām piesaistīto teritoriju labiekārtošana, iesaistot 
iedzīvotājus un dzīvokļu īpašnieku kopības un biedrības lēmumu pieņemšanā, 
t.sk.:
1. ierīkoti sporta un bērnu laukumi, atpūtas vietas, soliņi, velonovietnes;
2. atbilstoši RD kopējai atkritumu apsaimniekošanas koncepcijai ierīkotas 
atkritumu konteineru novietnes.
Sadarbībā ar RD veikta kvartālu publiskās ārtelpas kompleksas revitalizācijas 
projektu izstrāde un realizācija Āgenskalna priedēs (divas ēku grupas) un 
Auduma ielā, Juglā (viena ēku grupa).

R5-2, R5-4, 
R5-7

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0581
Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo māju un 
daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju būvniecība/ierīkošana 

P02_ P02-07 Visa pilsēta RD MVD
SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks"

X
Sociālo un īres dzīvokļu skaits.
Dzīvojamo telpu atbilstības mūsdienu prasībām nodrošināšana.

R5-8, R5-9, 
R5-11, R5-
12, R5-17, 
R5-18, R5-
19

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0582
Jaunu pašvaldības mājokļu projektu attīstīšana ES un valsts 
finansēto atbalsta pasākumu ietvaros

P05-02, 
P05-03

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks"

X X X Attīstīts pašvaldības dzīvojamais fonds, piesaistot ES un valsts finanšu resursus.

R5-1, R5-8, 
R5-9, R5-11, 
R5-12, R5-
15, R5-17, 
R5-18, R5-
19

01.10.2021. 31.12.2027.

APS0583
Jaunu pašvaldības mājokļu projektu attīstīšana publiskās un 
privātās partnerības ietvaros

P05-02, 
P05-03

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks"

X X X
Publiskās un privātās partnerības projektu ietvaros attīstīts pašvaldības 
dzīvojamais fonds.

R5-1, R5-8, 
R5-9, R5-11, 
R5-12, R5-
15, R5-17, 
R5-18, R5-
19

01.10.2021. 31.12.2027.

5.4. uzdevums "Jaunu mājokļu attīstība"
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9423
Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu pārvaldības sistēmas 
pilnveidošanai

Visa pilsēta
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X
Efektīva pakalpojumu pārvaldība, nodrošinot klientam pieejamus un kvalitatīvus 
pakalpojumus. 

R6-2 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0254
Metodiskā atbalsta sniegšana pašvaldības iestādēm 
pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanai

Visa pilsēta
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X Pilnveidoti pašvaldības pakalpojumi - ērti, pieejami, lieku birokrātiju izslēdzoši. R6-2 04.01.2021. 31.12.2027.

9458
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 
lietojumprogrammas izveide

Visa pilsēta RD SD RD ITC X
Pilnveidots pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas un administrēšanas 
process.

R6-4 01.01.2021. 31.12.2024.

9448
Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
attīstība

P08_ Visa pilsēta RD PAD RD ITC X

Nodrošināta pašvaldības ģeotelpiskās informācijas efektīva uzturēšana un aprite, 
t.sk. droša un ērta ģeotelpiskās informācijas publicēšana iedzīvotājiem un citiem 
ārējiem lietotājiem. Pašvaldības darbiniekiem nodrošināta piekļuve informācijai 
par pašvaldībā uzturētajiem ģeotelpiskajiem datiem un nodrošināta piekļuve 
šiem datiem. Droša un ērta ģeotelpiskās informācijas apmaiņa ar citām 
(iekšējām, ārējām) sistēmām.

R6-4, R6-12 03.01.2022. 31.12.2027.

9449 Ģeotelpiskās informācijas e–pakalpojumu pilnveidošana P08_ Visa pilsēta RD PAD RD ITC X

Samazināts administratīvais slogs pašvaldības darbiniekiem un samazināts 
ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu izpildes laiks. Droša un ērta ģeotelpiskās 
informācijas apmaiņa ar fiziskām un juridiskām personām. Nodrošināti moderni 
risinājumi pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā.

R6-4, R6-12 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0255 Digitālā darba ar jaunatni attīstīšana Visa pilsēta RD IKSD RD ITC X X X
Ieviests digitālais jaunatnes darbs un nodrošināti atbalsta mehānismi tā 
īstenošanai.

R6-12, R6-4 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0257
Būvniecības ieceru izskatīšanas un saskaņošanas kārtības 
paātrināšana un automatizācija 

Visa pilsēta RD PAD RD ITC EM, BVKB X
Atsevišķu būvniecības procesu saskaņošanas automatizācija, mašīnizpēte (krāsu 
pases, dzīvokļa pārplānošana, ēkas siltināšana u.c.). Līdz minimumam 
samazināts neatbildēto zvanu skaits. 

R6-2, R6-12, 
R6-4

01.02.2023. 31.12.2027.

9090
Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. karjeras izglītības 
sistēma un jauniešu integrācija darba tirgū pēc profesionālās 
un/vai augstākās izglītības iestādes pabeigšanas

Visa pilsēta RD PAD X
Prakses vietas nodrošināšana, izglītošana atbilstošajās nozarēs. Sadarbība ar 
mācību iestādēm.

R6-29 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0258
Veicināt būvniecības procesa elektronizāciju un 
digitalizēšanu

Visa pilsēta RD PAD X
Pilnīga būvniecības procesa elektronizēšana, neviena būvniecības iecere vairs 
netiek iesniegta "papīrā".

R6-5 01.01.2020. 31.12.2026.

APS0259 Rīgas pilsētas digitālā modeļa izveide Visa pilsēta RD PAD RD ITC LĢIA X X X
Rīgas pilsētas digitālā modeļa izveide, lai nodrošinātu tiekšanos uz kompleksu 
viedpilsētas pārvaldības modeli.

R6-2, R6-12, 
R6-4, R6-15

01.08.2020. 31.12.2027.

APS0924
Nodrošināt ērtus un rīdziniekiem draudzīgus e-
pakalpojumus

Visa pilsēta RD ITC
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X X X

1. Katram ITC klientam sagatavots pakalpojumu elektronizācijas, redizaina un 
pilnveides plāns.
2. Izveidots vienotais rīdzinieka portāls un aplikācija, kas balstīti atvērtā 
arhitektūrā.
3. Izveidots e-pakalpojumu attīstības rīcības plāns un attīstības komanda.
4. Izveidota un ieviesta e-pakalpojumu kvalitātes mērīšanas un monitoringa 
sistēma.

R6-4 01.01.2022. 31.12.2024.

APS0992
Ieviest centralizētu iepirkuma procedūru Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības iestādēs

Visa pilsēta
RD centrālā 
administrācija

X X X
Ieviesta centralizēta iepirkuma procedūras kārtība. Ieviesti zaļie, inovatīvie un 
sociāli atbildīgie iepirkumi.

R6-14, R6-
15

01.01.2022. 31.12.2022.

APS0311
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza administratīvo atbalsta 
funkciju modernizācija

Apkaime
SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X Dokumentu elektroniskās aprites pārvaldības sistēmas ieviešana. R6-15 01.04.2022. 31.12.2024.

APS0429 Efektīvas korupcijas risku vadības izveidošana Visa pilsēta

RD Iekšējo 
pārbaužu un 
korupcijas 
novēršanas nodala

X Ieviesta vienotās korupcijas risku vadības un novēršanas sistēmas pārvaldība. R6-2 06.04.2021. 31.12.2022.

APS0430 RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes izveide
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD centrālā 
administrācija

RD PAD X
Pārvalde nodrošinās "Rail Baltica" integrēšanas Rīgas pilsētas pašvaldības 
pilsētvidē projektu un ANM publiskās infrastruktūras attīstības projektu 
ieviešanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

R6-2 28.04.2021. 31.12.2022.

6.2. uzdevums "Uzlabot pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, sadarbību un darbības koordinēšanu" 

6.1. uzdevums "Pilnveidot pašvaldības pakalpojumus, t.sk. turpināt e-pakalpojumu ieviešanu"
6. prioritāte "Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība"
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APS0993
Pārveidot ITC par modernu digitālo aģentūru, kas nodrošina 
kvalitatīvus pakalpojumus saviem klientiem

Visa pilsēta RD ITC X X X

1. Izstrādātas digitālās transformācijas pamatnostādnes 2022-2024. gadam.
2. Izveidots ITC ikgadējo izmērāmo mērķu (OKRs) plāns.
3. Veikta iekšējā ITC reorganizācija.
4. Izveidots centralizēts budžets IKT investīcijām. Izstrādāti kritēriji budžeta 
prioritizēšanai.
5. IKT budžetēšanai ieviesti uz rezultātu orientētās budžetēšanas principi, 
izmaksas sasaistot ar izmērāmiem iznākuma rādītājiem.
6. Izveidota ITC darbinieku snieguma pārvaldības sistēma (personāla snieguma 
novērtēšana, motivācijas sistēma).
7. Veikta ITC sniegto pakalpojumu inventarizācija un izveidots pakalpojumu 
katalogs ar izmaksām, kā arī pakalpojumu kvalitātes vērtēšanas un monitoringa 
sistēma.
8. Iegūts pašvaldību IKT kompetences centra statuss.
9. Izstrādāts rīcības plāns sadarbībai ar Rīgas kapitālsabiedrībām digitālo 
produktu un infrastruktūras attīstībai, kā arī digitālo risinājumu centralizācijai.
10. Izveidota klientu attiecību un pašvaldību IKT kompetences centra komanda.
11. Izveidota un ieviesta digitālo prasmju apmācības programma Rīgas 
pašvaldības darbiniekiem un ITC sistēmu lietotājiem.
12. Ieviesta digitālās transformācijas komunikācijas funkcija.
13. Izveidots Rīgas prioritāro digitalizācijas projektu saraksts un izveidota 
stratēģija digitalizācijas veicināšanai ar starptautisko sadarbību.
14. Ieviesta vienota attīstības projektu sagatavošanas un izvērtēšanas kārtība.
15. Nodrošināta mobilo darba vietu pieejamība un iespējas ITC darbiniekiem 
kvalitatīvi strādāt attālinātā režīmā.

R6-5, R6-6, 
R6-15

01.01.2022. 31.12.2024.

9399 Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOS-RĪGA 
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD X
Uzturēta un modernizēta sistēma un tās tehniskais nodrošinājums, samazinātas 
sistēmas uzturēšanas izmaksas un komunikāciju bojājumu ietekme uz sistēmas 
darbību.

R6-18 01.01.2021. 31.12.2022.

9400
GNSS EUPOS-RĪGA iesaiste Rīgas vietējā ģeodēziskajā 
tīklā

Visa pilsēta RD PAD X
Nodrošināta nepieciešamā (augsta) precizitāte un viendabīgums Rīgas pilsētā 
iegūtajiem datiem. Optimizēts bāzes staciju izvietojums un uzturēšanas 
izmaksas.

R6-18 01.01.2021. 31.12.2022.

APS0794

Dokumentu un darbplūsmu vadības sistēmas izveide Rīgas 
Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, lai nodrošinātu dokumentu 
aprites procesu digitālo pārvaldību un procesu 
automatizāciju atbilstoši ilgtspējīgai uzņēmuma vadības 
stratēģijai

Apkaime
SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X
Izstrādāta un ieviesta digitālā dokumentu, informācijas un vadības procesu 
plūsma, ievērojami uzlabojot darba efektivitāti un ražīgumu.

R6-15 01.04.2022. 31.12.2024.

APS0994 Pašvaldības darbinieku atalgojuma pārskatīšana Visa pilsēta X Veikti grozījumi Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikumā. R6-6 01.01.2022. 31.12.2022.

APS0995
Rīgas pilsētas pašvaldības resursu plānošanas un pārvaldības 
sistēmas ACTO ERP attīstība

Visa pilsēta RD ITC
RD FD, RD IKSD, 
RD LD, RD ĪD

X X

Uzlabota ACTO ERP funkcionalitāte, veiktspēja un nodrošināta iekšējā kontrole 
atbilstoši identificētajām prasībām. Nodrošināta RD VIS lietojumprogrammu 
integrācija ar ACTO ERP. Veikti RD VIS sadaļas "Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestāžu datu analīzes risinājums" pilnveidojumi. Nodrošināta algu moduļa 
integrācija ACTO ERP.

R6-14, R6-
15, R6-18

01.10.2021. 31.12.2024.

6.3. uzdevums "Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, paaugstinot darbinieku kompetenci un uzlabojot darba apstākļus"
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APS0950
Nodrošināt modernu, efektīvu un ilgtspējīgu IKT attīstības 
pārvaldību

Visa pilsēta RD ITC X X X

1. Veikts izvērtējums un izstrādāts plāns pārējai uz mākoņpakalpojumu datu 
centra infrastruktūrai.
2. Izveidoti iekšējie noteikumi "agile" izstrādes principu iekļaušanai IKT 
iepirkumos.
3. Izveidota DevOps (izstrādes vides) pārvaldības komanda.
4. ACTO ERP, PKIP un RDVIS izstrādes vide un dokumentācija pārņemta 
pašvaldības kontrolē.
5. Veikts ārpakalpojuma izmantošanas un pārvaldības izvērtējums ITC tehniskā 
atbalsta funkcijām.
6. Ieviesta detalizēta IKT resursu un to savstarpējo atkarību datu bāze (CMDB).
7. Ieviesta esošo IKT monitoringa rīku iekšējo resursu uzskaites datu bāzu 
sinhronizācija ar centralizēto CMDB vai arī tās datu izmantošanu kā vienoto 
identifikatoru avotu.
8. Veikts IKT arhitektūras izvērtējums un izstrādāts rīcības plāns arhitektūras 
attīstībai. Izveidotas vadlīnijas jaunu IT sistēmu iepirkumiem, balstoties uz 
redzējumu par arhitektūru.
9. Izveidota iekšējo kritisko RD sistēmu uzturēšanas komanda.
10. Esošās IS papildinātas ar atvērtām, dokumentētām API saskarnēm.
11. Izvērta un pilnveidota datu centra pārvaldība, ieviešot rezerves datu centru.
12. Izveidotas iekšējās vadlīnijas un labās prakses piemēri IKT iepirkumiem.
13. Ieviests vienots IKT tehnikas pārvaldības risinājums.
14. Ievests vienots korporatīvais datu pārraides tīkls visā pašvaldības teritorijā, 
kā arī ieviests Lietu tīkls (IoT) pašvaldības vajadzībām.
15. Pilnveidota pašvaldības datu centra serveru un darbstaciju infrastruktūra.
16. Pilnveidota datorparka pārvaldība, samazinot vidējo datoru vecumu.
17. Veikta drukas iekārtu optimizācija.
18. Pilnveidotas apsardzes un durvju piekļuves kontroles sistēmas.

R6-17 01.01.2022. 31.12.2024.

APS0944
Veidot atvērtus, modernus un lietotājiem draudzīgus Rīgas 
domes digitālos produktus

Visa pilsēta RD ITC X X X

1. Izveidots un ieviests jauns zināšanu bāzes un klientu atbalsta vadības 
risinājums.
2. Izstrādāts rīcības plāns 1.līmeņa klientu atbalsta stiprināšanai.
3. Ieviesta produktu dzīves cikla pieeja un izstrāda detalizēta ceļa karte Rīgas 
domes digitālo produktu dzīves cikliem.
4. Izstrādāts PKIP sistēmas attīstības plāns, ņemot vērā Rīgas un citu pašvaldību 
vajadzības.
5. IKT sistēmu iepirkumos ieviesta UI/UX pieeja. Aprakstīti principi šīs pieejas 
iekļaušanai iepirkumos.
6. Izveidots vienots SVS risinājums mājaslapu pārvaldībai.
7. Pabeigta RD mājaslapu migrācija uz jauno SVS.
8. Izveidota Rīgas digitālo produktu dizaina sistēma.
9. Pārveidots un modernizēts vienotais pašvaldības darbinieka digitālais portāls.
10. Izveidots Riga.API portāls Rīgas digitālo risinājumu un datu pieejamības 
veicināšanai.
11. Izveidots digitālais risinājums jaunu darbinieku apmācībām tiešsaistē.
12. Izvērtētas iespējas novecojušiem IKT produktiem izstrādāt tiešsaistes 
aplikāciju risinājumus.

R6-17 01.01.2022. 31.12.2024.

APS0996
Nodrošināt RD digitālo sistēmu, produktu un personas datu 
drošību

Visa pilsēta RD ITC

RD Datu 
aizsardzības un 
informācijas 
tehnoloģiju centrs

X X X

1. Veikts RD informācijas sistēmu drošības audits. Ieviests ikgadēja drošības 
audita princips.
2. Izstrādāts un ieviests rīcības plāns RD informācijas sistēmu drošības 
uzlabošanai.
3. Pašvaldībā ieviests personas datu apstrādes auditēšanas un pārvaldības rīks.
4. Ieviests vienotais autentifikācijas mehānisms visās RD sistēmās, kā arī ieviesta 
centralizēta lietotāju pārvaldība.

R6-17 01.01.2022. 31.12.2024.

APS0262 Sadarbības veicināšana starp inženiertīklu turētājiem Visa pilsēta RD PAD X Inženierpadomes atjaunošana, koordinācija un administrēšana. R6-1 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0263
Pašvaldībai piederošo zemesgabalu daļu nomas tiesību izsole 
tīkla reklāmas objektu izvietošanai

Visa pilsēta RD PAD X
Tīkla reklāmas objektiem, kas atrodas uz pašvaldības zemes nevis aprēķināt 
zemes nomas koeficientu, atbilstoši izsoles rezultātiem noteikt zemes nomas 
maksu.

R6-18 01.02.2021. 01.03.2022.

APS0264 SIS Padomes darbības nodrošināšana Visa pilsēta RD PAD X
SIS Padomes nolikums. SIS Padomes lēmums par ikgadējo Investīciju plāna 
prioritizēšanu.

R6-2, R6-18 01.09.2021. 31.12.2027.

APS0265 Rīgas attīstības programmas 2028.-2034.gadam izstrāde Visa pilsēta RD PAD X Izstrādāta Rīgas attīstības programma 2028.-2034.gadam. R6-2 02.01.2025. 30.12.2027.

6.4. uzdevums "Nodrošināt koordinētu investīciju un nekustamā īpašuma pārvaldību"  
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APS0267
Sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par 
būvniecības procesiem

Visa pilsēta RD PAD X
Regulāru informatīvu materiālu par būvniecības procesiem sagatavošana un 
publicēšana (infografikas, podkāsti, dalība semināros utt.).

R6-2, R6-7, 
R6-28

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0268
Pilnveidot zvanu centru un sabiedrības saziņas kanālus 
būvniecības jomā 

Visa pilsēta RD PAD RD ITC X
Uzlabot zvanu centru, lai nodrošinātu, ka konsultācijas tiek sniegtas operatīvi 
(dažādi saziņas kanāli, atzvans, videokonsultācija u.c.).

R6-2, R6-7 01.01.2021. 31.12.2022.

APS0269
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidošana, 
paplašinot to līdz 10 klientu apkalpošanas punktiem un 
apkaimju koordinatoriem

P06_ P06-06 Visa pilsēta
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X

Klientam pieejama un ērta pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšana 
vienuviet, proaktīva rīcība no pašvaldības puses, aktīvāka iedzīvotāju un 
nevalstisko organizāciju iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanā, uzlabota 
sadarbība starp pašvaldības institūcijām. Pilotprojekts paredz Apkaimju 
iedzīvotāju centra 10 filiāles dažādās pilsētas apkaimēs.

R6-7, R6-8 21.01.2021. 31.12.2023.

APS0270
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) 
datubāzes attīstība

Visa pilsēta RD PAD X
Izstrādāta koncepcija un process ADTI datubāzes pārejai no failu sistēmas 
(atsevišķas datnes) un datubāzes formātu. Izvērtētā iespēja veidot 3D datubāzi. 
Izveidota ADTI datubāze.

R6-7 01.01.2021. 30.12.2024.

9401
Inženiertīklu ģeotelpiskās informācijas aprites procesa 
izstrāde un informācijas apmaiņa ar Rīgas pilsētā esošo 
inženiertīklu turētājiem

Visa pilsēta RD PAD X

Pieejama precīzāka informācija augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datubāzē par apakšzemes inženiertīkliem dažādām vajadzībām (samazināts 
apvidus pārbaužu skaits). Vienādoti dati gan pašvaldības, gan inženiertīklu 
turētāju datubāzēs.
Efektīva informācijas apmaiņa starp pašvaldību un inženiertīklu turētājiem.
Mazināti riski inženiertīklu izbūves procesā.
Saīsināti būvniecības procesa un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu 
sniegšanas termiņi.

R6-7 01.01.2021. 30.12.2024.

9403
Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (VT) uzturēšana (uzturēšanas 
procedūru, t.sk. punktu pārvietošanas/ iznīcināšanas 
procedūru izstrāde, datu uzkrāšana un aktualizācija)

Visa pilsēta RD PAD X

Pieejama aktuālākā informācija par VT atjaunošanas un pilnveidošanas darbiem, 
kas nepieciešama mērniecības procesam saistībā ar administratīvās teritorijas 
attīstību. Izstrādāts normatīvais regulējums Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla 
uzraudzībai, atbildībai par vietējā ģeodēziskā tīkla punktu iznīcināšanu. 
Aprakstīta tehnisko noteikumu izpildes uzraudzības kārtība un process. 

R6-7 01.01.2021. 30.12.2027.

9450
Ģeotelpiskās informācijas aprites uzlabošana RD (kopīga 
izmantošana–iekšējā aprite pašvaldībā un sadarbība ar valsts 
institūcijām)

P08_ Visa pilsēta RD PAD RD ITC X
Izveidota un tiek attīstīta vienota ģeotelpiskās informācijas glabātuve un piekļuve 
ģeotelpiskajai informācijai.

R6-7 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0271 SUS jaunā koncepta izveide P06-04 Visa pilsēta RD PAD X
Izveidots jauns SUS koncepts, t.sk. telpiskā monitoringa komponente atbilstoši 
AP2027 struktūrai. 

R6-7 01.09.2021. 30.06.2022.

APS0431 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā P05_ P05-01 Visa pilsēta RNP X

Sniegts ieguldījums vienotas digitālas nekustamo īpašumu datu platformas 
izveidē un funkcionalitātes nodrošināšanā (t.sk. māju lietas, kopsapulču 
organizēšana) pilsētas un kapitālsabiedrības vajadzībām, sekmējot vienotu 
komunikāciju un datu pieejamību lietotājiem.
Iniciētas uzņēmuma mērķiem un pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai 
nepieciešamās inovācijas un pētījumi, t.sk. digitalizācijas, energoefektivitātes un 
klimatneitralitātes risinājumi.

R6-2 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0997 Rīgas domes priekšsēdētāja ikgadējās vizītes uz apkaimēm Apkaime
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X Ik gadu veiktas vizītes 4-7 Rīgas apkaimēs. R6-7 01.01.2022. 30.12.2027.

APS0925
Pilnveidot datu arhitektūru, izmantot datus lēmumu 
pieņemšanā un veicināt datu atvēršanu

P01_, P08_ Visa pilsēta RD ITC RD PAD X X X

1. Ieviesta atvērto datu publicēšanas infrastruktūra.
2. Izveidots rīcības plāns datu kopu atvēršanai un "atvērts pēc noklusējuma" 
ieviešanai pašvaldībā.
3. Vispārpieejamas informācijas publiskošana atvērto datu formātā par 
pašvaldības līdzekļu izlietojumu.
4. Izveidota datu arhitektūras attīstības un atvērto datu komanda.
5. Izveidota datu analītikas komanda.
6. Izveidots rīcības plāns datu analītikas pakalpojuma ieviešanai pašvaldībā.
7. Pašvaldības identificētās datu kopas publicētas atvērto datu portālā.

R6-17, R6-
21

01.01.2022. 31.12.2024.

APS0923
Veicināt digitālo transformāciju un inovatīvu tehnoloģiju 
risinājumu ieviešanu pašvaldībā un to attīstību pilsētvidē

P08 P08-03 Visa pilsēta RD ITC RD PAD X X X

1. Veikta 100% pāreja uz elektronisku dokumentu apriti.
2. Ieviesta viedpilsētu risinājumu ieviešanas tehnoloģiju atbalsta funkcija 
pašvaldībā.
3. Ieviesta pašvaldības iekšējo procesu efektivizēšanas un pilnveidošanas 
funkcija pašvaldībā.
4. Ieviesta inovāciju pārvaldības funkcija pašvaldības nozarēs un izstrādāta 
inovatīvu risinājumu ieviešanas stratēģija katram no ITC klientiem.
5. Izstrādāta digitālā dvīņa pārnozaru attīstības koncepcija un plāns tā 
pilnveidošanai.
6. Izveidota vienota, centralizēta datu noliktava pilsētvides sensoru datu 
ievākšanai.
7. Izstrādāts vidēja termiņa pašvaldības digitālās transformācijas rīcības plāns.

R6-17 01.01.2022. 31.12.2024.

6.5. uzdevums "Sekmēt vienotu komunikāciju, informācijas un datu pieejamību"
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APS0272 Rīgas apkaimju robežu precizēšana Visa pilsēta RD PAD X
Iesaistot sabiedrību, tiks pārskatītas un koriģētas esošo apkaimju robežas. 
Nepieciešamības gadījumā tiks mainīts apkaimju skaits. Saistībā ar precizēto 
apkaimju robežu sadalījumu tiks pārskatīta uzkrātā statistiskā informācija.

R6-8, R6-9 04.01.2024. 30.12.2024.

APS0276
Rīdzinieku iesaistes programma pilsētas attīstībai – 
līdzdalības budžeta projektu konkursa interneta vietnes 
balso.riga.lv un citu līdzdalības instrumentu attīstīšana

Visa pilsēta
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X
Kvalitatīva, klientam ērti lietojama un pieejama interneta vietne ar pilnvērtīgu un 
aktuālu informāciju par projektu virzību katrā posmā.

R6-7, R6-8 04.01.2021. 30.12.2022.

9496
Pašvaldības un NVO sadarbības memoranda ietvaros 
izveidota Memoranda īstenošanas padome un nodrošināta 
tās darbība

Visa pilsēta RD IKSD X
Nodrošināta regulāra sadarbība ar sabiedrību, iesaistot sabiedrību pašvaldības 
lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību 
un NVO.

R6-8 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0998 Rīgas nakts laika politikas izstrāde un koordinatora izvēle Visa pilsēta
Rīgas Investīciju un 
Tūrisma aģentūra

RPP, RD IKSD, 
RD PAD, RD 
MVD

X

Izstrādāt Rīgas nakts laika politiku un izveidot nakts laika norišu vadītāja 
institūtu:
- definēt vīziju un darba uzdevumu koncepcijas izstrādei;
- īstenot interaktīvu komunikāciju ar iesaistītajām pusēm – pilsētas pārvaldi, 
nakts industrijām un rīdziniekiem par nakts politikas vīziju un topošo koncepciju;
- veikt pētījumu par Rīgas nakts laika aktivitātēm, problēmjautājumiem un 
attīstības tendencēm;
- integrēt citu pilsētu pozitīvo pieredzi;
- izstrādāt rīcības plānu;
- izvēlēties pilotteritoriju un aprobēt koncepcijas principus un instrumentus
- analizēt aprobācijas rezultātus un koriģēt koncepciju.

R6-2, R6-3, 
R6-23

01.06.2022. 31.12.2025.

9098
Atbalsts jauniešu un jaunatnes organizāciju iniciatīvu 
līdzfinansēšanai

Visa pilsēta RD IKSD X X X
Sniegts finansiālais atbalsts jauniešu iniciatīvām un projektiem, kurus īsteno 
jaunatnes organizācijas un NVO, kas īsteno darbu ar jaunatni.

R6-8, R6-23 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0278
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un kapacitātes 
stiprināšanai

Visa pilsēta RD IKSD X X

Organizētas apmācības NVO vadītājiem, līderiem un jaunatnes darbiniekiem par 
organizācijas darbības nodrošināšanas un attīstības jautājumiem, kā arī par darba 
ar jaunatni metodoloģiskiem aspektiem. Nodrošināta RJC “Kaņieris” darbība 
NVO atbalstam.

R6-8, R6-23 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0280
NVO nama darbības nodrošināšana un tā filiāļu tīkla 
attīstīšana

P07_ P07-11 Visa pilsēta RD IKSD X

Sniegts atbalsts NVO, to kapacitātes stiprināšanai, sadarbības veicināšanai, labās 
prakses un pieredzes apmaiņai, paaugstinot iedzīvotāju līdzdalību dažādās 
pašvaldības darbības jomās un stadijās, t.sk. problēmu identificēšanā, lēmumu 
pieņemšanā, īstenošanā un to kontrolē. Veicināta Rīgas pilsētas un NVO 
sadarbības memoranda mērķu īstenošana. Nodrošināts atbalsts plašākam NVO 
lokam, arī ģeogrāfiski.

R6-8, R6-23, 
R6-9

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0281
Sabiedrības integrācijas projektu konkursi NVO pilsoniskās 
līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstībai

P07_ P07-11 Visa pilsēta RD IKSD X

Sniegts atbalsts projektiem, aktivitātēm, kas
veicina sabiedrības līdzdalību pašvaldības nozaru politikas veidošanas un 
lēmumu pieņemšanas procesā, t.sk. mazākumtautību pārstāvju iesaistīšana, kā arī 
valstiskās identitātes stiprināšanu. 

R6-8, R6-23, 
R6-9

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0283
Pieejamo vietējo un ārvalstu finanšu instrumentu apzināšana 
un atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā sabiedrības 
integrācijas jomā

P07_ P07-11 Visa pilsēta RD IKSD X X X Sagatavoti projektu pieteikumi sabiedrības integrācijas jomā. R6-8, R7-13 01.03.2021. 30.12.2027.

APS0284 Sabiedrības iesaistes un līdzdalības koncepta izstrāde Visa pilsēta RD PAD X
Metodiskais materiāls sabiedrības iesaistes un līdzdalības nodrošināšanai Rīgas 
pilsētā. 

R6-8 02.08.2021. 01.02.2022.

APS0285 Sabiedrības virzīta apkaimju attīstība P02_
P02-01, 
P02-06

Apkaime RD PAD X X

Sabiedrības virzītas apkaimju attīstības (SVAA) rīcības plāna izstrāde iesaistot 
apkaimju un sabiedriskās organizācijas.  SVAA atbalsta rīku definēšana, tai 
skaitā, neizmantoto ēku nodošana pagaidu lietošanā nodarbinātības un darba ar 
jauniešiem veicināšanai, iedzīvotāju virzītai jaunu sociālo pakalpojumu 
prototipēšanai, pilsētvides revitalizācijai un kvalitatīvākas publiskās telpas 
vietradei, integrētākai un līdzdarbīgai pilsētas plānošanai un kopradei.

R6-1, R6-2, 
R6-9, R6-8, 
R6-3

02.01.2022. 31.12.2027.

APS0286 Apkaimju platformas attīstība Apkaime RD PAD X
Vienotas platformas izveide, kur pārskatāmā veidā atrodama informācija par 
pieejamajiem finansēšanas konkursiem apkaimju identitātes un kopienu 
stiprināšanas mērķiem, izmantojot apkaimes.lv platformu.

R6-2, R6-9 01.09.2021. 31.12.2027.

APS0287
Sadarbības veicināšana ar nevalstiskajām organizācijām un 
iesaiste būvniecības uzraudzības procesos

Visa pilsēta RD PAD X Sadarbības līgumi ar NVO par dalību būvniecības uzraudzības procesos.
R6-2, R6-23, 
R6-8

01.10.2021. 31.12.2027.

APS0288 Līdzdalības budžets Apkaime
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X Realizēti publiskās ārtelpas projekti apkaimēs.
R6-2, R6-3, 
R6-8

01.07.2021. 31.12.2023.

APS0315
Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas finansēšanas 
konkursa norise

Visa pilsēta RD IKSD X

Uzlabojusies darba ar jaunatni pakalpojumu pieejamība pašvaldībā. Organizāciju 
kapacitāte ir atbilstoša, lai īstenotu liela mēroga un ilgtermiņa projektus jaunatnes 
jomā. 

R6-8 04.01.2021. 27.12.2027.

APS0999
Līdzdalības budžeta jaunatnes jomā metodoloģijas izstrāde 
un aprobācija

P04_ P04-03 Visa pilsēta RD IKSD X X
Izmantojot balso.riga.lv un starptautisku partneru pieredzi, izstrādāta un 
aprobēta metodoloģija līdzdalības budžetēšanai jaunatnes jomā. 

R6-2, R6-8 01.01.2022. 31.12.2024.

6.6. uzdevums "Veicināt iedzīvotāju un NVO līdzdalību pašvaldībai būtisku lēmumu pieņemšanā un funkciju īstenošanā"
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APS1000
Izstrādāt koncepciju Rīgas apkaimju biedrību telpu 
nodrošināšanai

Apkaime
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs

X Piedāvāti vairāki risinājumi, uz kuru bāzes pieņemt lēmumu.
R6-2, R6-3, 
R6-9

01.01.2023. 31.12.2023.

APS0289
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalības nodrošināšana 
darbam Eiropas Reģionu komitejā

Visa pilsēta
RD centrālā 
administrācija

X
Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība Eiropas Reģionu 
komitejas pasākumos.

R6-25 01.01.2022. 31.12.2027.

9503
Sadarbība ar valsts pārvaldes, pašvaldību, diplomātiskajām 
un konsulārajām iestādēm

Visa pilsēta RITA X
Nodrošināta sadarbība ar valsts pārvaldes, pašvaldību, diplomātiskajām un 
konsulārajām iestādēm.

R6-2 01.01.2022. 31.12.2027.

9504
RD vadības dalības nodrošināšana LR valsts līmeņa 
protokolāro pasākumu norisē

Visa pilsēta
RD centrālā 
administrācija

X
Nodrošināta RD vadības dalība atbilstoši LR valsts pārvaldes iestāžu organizēto 
pasākumu protokolam.

R6-25 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0290
Sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un Rīgas 
pilsētas pašvaldības interešu pārstāvniecība Eiropas 
Savienībā

P08_ P08-05 Visa pilsēta
RD centrālā 
administrācija

X
Nodrošināta sadarbība ar ES institūcijām un Rīgas pilsētas pašvaldības interešu 
pārstāvniecība ES.

R6-25 01.01.2022. 31.12.2027.

9505
Sadarbības nodrošināšana ar starptautiskajām organizācijām 
un sadarbības tīkliem pasākumos ārvalstīs un Rīgā

P08_
P06-03, 
P08-05, 
P08-06

Visa pilsēta RITA X

Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju un ārējo ekspertu dalība 
starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu pasākumos ārvalstīs. Pasākumi 
saistībā ar investīciju piesaisti un tūrisma veicināšanu. Mēra /vicemēra/ 
izpilddirektora oficiālās vizītes.

R6-25 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0359
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju dalības nodrošināšana 
starptautiskos pasākumos un konferencēs Rīgā un Rīgas 
domes pieņemšanu organizēšana 

P08_
P08-05, 
P08-06

Visa pilsēta RITA X
Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju dalība starptautiskos 
pasākumos un konferencēs Rīgā. Nodrošinātas RD pieņemšanas.

R6-25 01.01.2022. 31.12.2027.

9507
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju un ārējo ekspertu dalība 
pasākumos un pasākumu organizēšana Rīgas sadraudzības 
un sadarbības pilsētās ārvalstīs

P08_
P06-03, 
P08-05

Visa pilsēta RITA X

Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju un ārējo ekspertu dalība 
pasākumos un noorganizēti pasākumi Rīgas sadraudzības un sadarbības pilsētās 
ārvalstīs. Pasākumi saistībā ar investīciju piesaisti un tūrisma veicināšanu. Mēra 
/vicemēra/ izpilddirektora oficiālās vizītes.

R6-26 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0291
Rīgas sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju 
uzņemšana un pasākumu organizēšana Rīgā

P08_ P08-05 Visa pilsēta RITA X
Nodrošināta Rīgas sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju uzņemšana un 
noorganizēti pasākumi Rīgā. Pasākumi saistībā ar investīciju piesaisti un tūrisma 
veicināšanu. Mēra /vicemēra/ izpilddirektora oficiālās vizītes.

R6-26 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0292
RD Pilsētas attīstības departamenta tīklošanās, kapacitātes 
spēcināšanas un interešu pārstāvniecības aktivitātes

P06-03 Visa pilsēta RD PAD X Spēcināta RD PAD darbinieku kapacitāte un iestādes stratēģiskā pārstāvniecība. R6-25 02.01.2022. 31.12.2027.

APS0293 Rīgas metropoles areāla atbalsta platformas nodrošināšana
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD X
Tiek nodrošināta atbalsta platforma sadarbībai ar Rīgas metropoles areāla 
pašvaldībām.

R6-24 01.09.2021. 31.12.2027.

9514
Citu valstu un pilsētu labās prakses pārņemšana Rīgas 
pilsētas teritorijas plānošanā un pilsētvides attīstīšanā

RD PAD X X X X
Rīgas pilsētas teritorijas plānošanā tiek izmantota citu pilsētu labā prakse. 
(UNESCO, IUC, ESPON METRO u.c.).

R6-2 01.06.2021. 30.12.2027.

APS0119 Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku sakārtošana Visa pilsēta RD ĪD X Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku sakārtošana. R6-5 01.01.2021. 31.12.2023.

APS0294
Mazināt vardarbību ģimenēs, kā arī vardarbību pret 
nepilngadīgām personām

Visa pilsēta RPP X
Vidējā policijas reaģēšanas laika samazināšana (ierašanās notikuma vietā) 
saistībā ar ģimenes konfliktiem, vardarbību, kur iesaistītas nepilngadīgas 
personas.

R6-27 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0295
Policijas reaģēšanas laika uzlabošana situācijās, kad 
palīdzība ir nepieciešama īpaši aizsargājamiem subjektiem

Visa pilsēta RPP X
Vidējā policijas reaģēšanas laika samazināšanas (ierašanās notikuma vietā) 
saistībā ar notikumiem, kad ir nepieciešama neatliekama policijas klātbūtne, 
ģimenes konfliktiem, vardarbību, kur iesaistītas nepilngadīgas personas.

R6-27 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0296
Profilaktisko pasākumu veikšana, iedzīvotāju izglītošana un 
pārkāpumu profilakse, izmantojot sociālos medijus

Rīgas 
metropoles 
areāls

RPP X Sociālajos tīklos, medijos, publicēto sižetu skaits. R6-28 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0297
Profilaktisko pasākumu veikšana, bērnu izglītošana un 
pārkāpumu profilakse, veicot izglītojošos pasākumus skolās 
un bērnu nometnēs

Rīgas 
metropoles 
areāls

RPP X Rīgas mācību iestādēs noorganizēto izglītojošo pasākumu skaits. R6-29 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0728 Tehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Visa pilsēta RPP X X
Iegādāts tehniskais aprīkojums zivju resursu aizsardzībai Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā.

R6-27 01.03.2021. 23.12.2027.

APS0298

Videonovērošanas kameru tīkla paplašināšana nolūkā pārklāt 
visu pilsētu, t.sk. izmantojot pārvietojamās 
videonovērošanas kameras un bezpilota gaisa līdzekļus 
videonovērošanas nodrošināšanai

P02_ Visa pilsēta RPP X X Videonovērošanas kameru skaits pilsētas publiskajās vietās. R6-30 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0299

Likumpārkāpumu profilakse, policijas tēla uzlabošana, kā arī 
iedzīvotāju izglītošana sniedzot atbildes uz iedzīvotāju 
jautājumiem tiešsaistē, sniedzot konsultācijas klātienē, 
tiekoties ar apkaimju iedzīvotājiem

Visa pilsēta RPP X Komunikācijā par drošības jautājumiem ar pašvaldību iesaistīto personu skaits. R6-31 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0300
Pilnvērtīga un savlaicīga policijas pakalpojuma 
nodrošināšana iedzīvotājiem

P02_ Visa pilsēta RPP X Pašvaldības policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem. R6-10 01.01.2021. 31.12.2027.

6.7. uzdevums "Īstenot Rīgas stratēģisko interešu pārstāvniecību sadarbībā ar reģiona, valsts un ārvalstu institūcijām"

6.8. uzdevums "Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti"
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APS0435
Pakalpojumu, kuros ieviests līdzmaksājuma (vai vaučera) 
princips, izveidošana

Visa pilsēta RD LD RSD X X Pakalpojumi, kuros ieviests līdzmaksājuma (vai vaučera) princips (skaits). R7-14 01.03.2021. 31.12.2027.

APS0436
Vietu skaita nodrošinājums sociālās aprūpes centros 
atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam

Visa pilsēta RD LD RSD X Cilvēki, kas gaida rindā uz sociālās aprūpes centriem (skaits). R7-9 06.01.2022. 31.12.2027.

APS1001
Grupu māju kompleksa izveide Rīgas pašvaldībā personām 
ar autiska spektra traucējumiem

Visa pilsēta RD ĪD RD LD X

Paredzams, ka Rīgas pašvaldība projektā piedalās nevis ar finansējumu, bet gan 
ar zemi, uz kuras Somijas partneri (Somijas Autisma biedrība) varētu izveidot 

grupu mājas. Plānots, ka uz zemes 800-1000 m2. platībā tiks izveidotas grupu 

mājas, kur vienas mājas platība būs apmēram 25 m2. Tāpat tiks labiekārtota arī 
apkārtējā vide. Tiks izveidots jauns pakalpojums cilvēkiem ar autiska spektra 
traucējumiem.

R7-45 01.02.2022. 31.12.2027.

APS0437
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sociālos 
pakalpojumus atbilstoši vajadzībām

Visa pilsēta RD LD RSD X X
Bērni ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri saņem sociālos pakalpojumus 
(skaits).

R7-17 06.01.2021. 31.12.2027.

APS0438
Mērķa grupas saņem ģimenes asistenta pakalpojumu 
atbilstoši vajadzībām

Visa pilsēta RD LD RSD X Cilvēki, kas gaida rindā, lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu (skaits). R7-12 06.01.2021. 31.12.2027.

APS0439 Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma apjoma palielināšana RD LD RSD X Cilvēki, kas gaida rindā grupu dzīvokli (skaits). R7-10 02.01.2022. 31.12.2027.

APS0440
SIA "Rīgas veselības centrs" pakalpojumu klāsta 
paplašināšana un esošo pakalpojumu kvalitatīva 
pilnveidošana un nodrošināšana sociālās rehabilitācijas jomā 

P07-09 Apkaime
SIA "Rīgas veselības 
centrs"

RD LD X
Sadarbojoties ar sociālajiem darbiniekiem vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem, 
īstenoti sociālās rehabilitācijas pasākumi, kas aprūpējamā tuviniekiem ļauj palikt 
ekonomiski aktīviem.

R7-8 06.01.2021. 28.12.2028.

APS0441 Ģimeniska tipa sociālo pakalpojumu izveide un īstenošana Visa pilsēta RD LD RSD X Gadā izveidoto jaunu ģimeniska tipa sociālo pakalpojumu skaits. R7-80 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0442 Dienas aprūpes centru izveidošana pie izglītības iestādēm Visa pilsēta RD LD RSD X X X X Dienas aprūpes centru skaits pie izglītības iestādēm. R7-19 04.01.2022. 31.12.2027.

APS1002
Preventīvu pasākumu bezpajumtniecības novēršanai 
īstenošana

Visa pilsēta RD LD
RSD, Rīgas 
patversme

X X Īstenoti preventīvie pasākumi bezpajumtniecības novēršanai. R7-6, R7-11 02.01.2022. 31.12.2027.

APS1003
 Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas 
bezpajumtniekiem izstrāde un īstenošana

Visa pilsēta RD LD
RSD, Rīgas 
patversme

X X
Izstrādāta un īstenota individuālā sociālās rehabilitācijas programma 
bezpajumtniekiem.

R7-6, R7-11 02.01.2022. 31.12.2027.

APS0443
Sociālās korekcijas programmu bērniem un jauniešiem 
nodrošināšana 

Visa pilsēta RD LD RSD X Īstenoto sociālās korekcijas programmu bērniem un jauniešiem skaits. R7-20 06.01.2021. 31.12.2027.

APS0444
Sociālo pakalpojumu sniegšana personām, kuras cietušas no 
vardarbības

Visa pilsēta RD LD RSD X No policijas saņemto vardarbības ziņojumu skaits, kuri risināti RSD. R7-44 06.01.2021. 31.12.2027.

APS0445
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveide vardarbības risku 
mazināšanai un prevencei ģimenēs

Visa pilsēta RD LD
RSD, RPP, Rīgas 
bāriņtiesa

X
Starpinstitucionālās sadarbības vardarbības risku mazināšanai un prevencei 
ģimenēs darba grupu sanāksmes, skaits.

R7-21 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0446
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveide darbā ar bērniem 
un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem

Visa pilsēta RD LD RSD, RD IKSD X
Starpinstitucionālās sadarbības darbā ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības 
traucējumiem darba grupu sanāksmes, skaits.

R7-22 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0447
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveide sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu nodarbinātības veicināšanā 

P07-06 Visa pilsēta RD LD RSD, RD IKSD NVA X
Starpinstitucionālās sadarbības sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
nodarbinātības veicināšanā darba grupu sanāksmes, skaits.

R7-37 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0448
Sadarbība ar augstskolām Rīgas sociālā darba speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšanā un jaunu speciālistu piesaistei 
darbam Rīgas pašvaldībā

Visa pilsēta RD LD

Rīgas Stradiņa 
universitāte, 
Latvijas 
Universitāte

X
Sociālā darba speciālistu skaits, kuri uzsāk darbu RD LD un tā pakļautības 
iestādēs pēc studijām augstskolā ar RD līdzfinansējumu.

R7-29 01.08.2026. 31.12.2027.

APS0449
Prakses vietu izveide Rīgas sociālo pakalpojumu 
sniedzējorganizācijās

Visa pilsēta RD LD RSD X Izveidotās prakses vietas Rīgas sociālo pakalpojumu sniedzējorganizācijas. R7-30 01.06.2021. 31.12.2027.

APS0451
Rīgas sociālās aprūpes centros pietiekamā skaitā tiek 
nodrošināti aprūpētāji

Visa pilsēta RD LD

Rīgas sociālās 
aprūpes centrs 
"Gaiļezers", Rīgas 
sociālās aprūpes 
centrs "Mežciems", 
Rīgas sociālās 
aprūpes centrs 
"Stella maris"

X
Aprūpējamo un aprūpētāju attiecība Rīgas sociālās aprūpes centros (dienas 
laikā).

R7-58 01.03.2021. 31.12.2027.

APS0452
Iniciatīvu īstenošana, kas mazina kadru mainību pašvaldības 
sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās 

Visa pilsēta RD LD X Darbinieku mainība Rīgas pašvaldības sociālo pakalpojumu iestādēs. R7-26 01.03.2021. 31.12.2027.

7.prioritāte "Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta"
7.1. uzdevums "Nodrošināt modernus sociālās aprūpes un rehabilitācijas risinājumus, kas aprūpējamā tuviniekiem ļauj palikt ekonomiski aktīviem" 

7.2. uzdevums "Attīstīt starpnozaru sadarbību un integrētus risinājumus – vienota, saprotama, skaidra rīcība sociālo problēmu mazināšanā un novēršanā"

7.3. uzdevums "Nodrošināt Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmai nepieciešamos cilvēkresursus"
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APS0455
Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma saņēmēji izmanto 
IKT tehnoloģijas (welfare tehnology)

Visa pilsēta RD LD X X
Sociālās aprūpes dzīvesvietā klientu skaits, kuri izmanto labklājības IKT (welfare 
technologies).

R7-33 02.01.2022. 31.12.2027.

APS0453
Sociālās palīdzības piešķiršanas administrēšana tiek 
digitalizēta

Visa pilsēta RD LD RSD X E-vidē noformētā sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. R7-32 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0454 Sociālo pakalpojumu administrēšanas digitalizācija Visa pilsēta RD LD RSD X
Finansējums elektronisko sistēmu ieviešanai un uzturēšanai − sociālo 
pakalpojumu administrēšanai.

R7-3, R7-11, 
R7-32

04.01.2021. 31.12.2027.

APS1004
Jauniešu ar uzvedības traucējumiem sociālo pakalpojumu 
attīstība un pieredzes pavairošana Latvijā

Visa pilsēta RD LD

Biedrība “Latvijas 
Samariešu 
apvienība”, Māras 
centrs 

LR Labklājības 
ministrija

X X

Līdzdalība Labklājības ministrijas projektā. Notikušas diskusijas / uzstāšanās par 
problēmas aktualizāciju un iespējamo risinājumu popularizēšanu.
Vismaz 5 pašvaldības pieteikušās ieviest sociālās rehabilitācijas programmas 
jauniešiem ar uzvedības traucējumiem.
Apmācīti darbinieki no vismaz 5 pašvaldībām.
Uzsākta 5 sociālās rehabilitācijas programmu īstenošana vismaz 5 pašvaldībās.
Rīgā uzsākts pilotprojekts sociālās rehabilitācijas programmai jauniešiem un viņu 
ģimenēm (2-5 jauniešu ģimenes). 

R7-36, R7-
37, 

30.09.2023. 31.12.2027.

APS0456 Sociālo pabalstu mērķtiecīguma datu analīze un izvērtējumi P07-08 Visa pilsēta RD LD X Veikto sociālo pabalstu mērķtiecīguma datu analīzes un izvērtējumu skaits. R7-34 01.03.2021. 31.12.2027.

APS0457
Nodrošināt iedzīvotājiem efektīvus informācijas iegūšanas 
kanālus par sociālās palīdzības risinājumiem

Visa pilsēta RD LD X
RD LD mājaslapas papildinājums ar virtuālo asistentu (čatbotu) par sociālās 
palīdzības risinājumiem.

R7-32 01.01.2022. 02.01.2025.

APS0458
Atbalstītā darba pakalpojuma cilvēkiem ar invaliditāti 
izveide un īstenošana

P07-01, 
P07-10

Visa pilsēta RD LD RSD X
Cilvēki ar invaliditāti, kas ir integrēti darba tirgū pēc sociālo pakalpojumu 
saņemšanas.

R7-40 01.09.2021. 31.12.2027.

APS0459
Granta programma sociālās uzņēmējdarbības un darba 
integrācijas uzņēmumu atbalstam

P08_ P08-04 Visa pilsēta RD LD X X
Atbalstīto sociālās uzņēmējdarbības projektu skaits.
Darba integrācijas sociālo uzņēmumu skaits Rīgā.

R7-38, R7-
39

01.03.2022. 31.12.2027.

APS0460
Ielu sociālā darba ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem 
jauniešiem modeļa izstrāde un īstenošana 

Visa pilsēta RD LD RSD, RD IKSD X X
Attīstīts ielu darbs ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem.
NEET jaunieši iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā, NVA programmās u.c. 
projektos.

R7-36, R7-
37

02.01.2023. 31.12.2027.

APS0461
Rīgas pašvaldībā dzīvojošu bezdarbnieku iesaistīšana aktīvos 
nodarbinātības pasākumos 

Visa pilsēta RD LD NVA X
Bezdarbnieku skaits, kuri iesaistīti aktīvā nodarbinātības pasākumā "Algoti 
pagaidu sabiedriskie darbi". 

R7-40, R7-
39, R7-3

01.03.2021. 31.12.2027.

9096
Jauniešu nodarbinātības un konkurētspējas veicināšana, 
nodrošinot darba tirgū pieprasīto prasmju apgūšanu

Visa pilsēta RD IKSD X X X

Organizēta skolēnu nodarbinātība vasarā sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un 
kapitālsabiedrībām.
Īstenotas uz prasmju apguvi vērstas neformālās izglītības programmas 
jauniešiem.

R7-37 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0462
Jaunatnes darba ar sociālā riska grupas jauniešiem 
īstenošana

Visa pilsēta RD IKSD X X X Riska grupas jauniešiem ir pieejams ielu jaunatnes darbs. R7-36 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0463
Veikt Rīgas un Pierīgas pašvaldību sociālo pakalpojumu 
nodrošinājuma (daudzveidība, pieejamība, finansēšanas 
kārtība u.c.) salīdzinošu analīzi

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD LD X
Rīgas un Pierīgas pašvaldību sociālo pakalpojumu nodrošinājuma veikto 
salīdzinošo izvērtējumu skaits.

R7-38 03.01.2022. 31.12.2027.

APS0464
Veikt regulāru mērķa grupu vajadzību analīzi un esošo 
sociālo pakalpojumu sniegšanas tendenču, prognozes un 
izmaksu adekvātuma izvērtējumu

Visa pilsēta RD LD X
Mērķa grupu vajadzību, esošo sociālo pakalpojumu sniegšanas tendenču, 
prognozes un izmaksu adekvātuma veikto izvērtējumu skaits.

R7-39 01.01.2021. 31.12.2027.

APS0465 Sociālā darba prakses pētījumi un datu analīzes

P07-01, 
P07-02, 
P07-03, 
P07-04, 
P07-05, 
P07-06, 
P07-07

Visa pilsēta RD LD X Veiktie sociālā darba prakses pētījumi. R7-41 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0466
Sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un 
potenciālajiem investoriem izstrādāt priekšlikumus 
investīciju veicināšanai sociālo pakalpojumu jomā

Visa pilsēta RD LD X
RD vadībai iesniegtie ziņojumi ar priekšlikumiem investīciju veicināšanai sociālo 
pakalpojumu jomā, skaits.

R7-3 01.05.2021. 31.12.2027.

APS0468
Veselības un sociālās aprūpes iestāžu pārbūves, 
infrastruktūras uzlabošanas un atjaunošanas darbi

Visa pilsēta RD ĪD RD LD X
Veselības un sociālās aprūpes iestāžu pārbūves, infrastruktūras uzlabošanas un 
atjaunošanas darbi.

R7-5, R7-1 01.01.2021. 31.12.2023.

7.5. uzdevums "Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu sociālo palīdzību atbilstošā apjomā" 

7.6. uzdevums "Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto rīdzinieku integrāciju darba tirgū" 

7.7. uzdevums "Izveidot proaktīvu sociālo pakalpojumu administrēšanas sistēmu" 

7.8. uzdevums "Veicināt veselības aprūpes pieejamību un uzlabot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu infrastruktūru" 

7.4. uzdevums "Vairot informācijas tehnoloģiju pratību un izmantošanu praksē"
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APS0116
SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 atjaunošanas 
darbi 

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD ĪD
SIA "Rīgas 
1.slimnīca"

X

1. Nodrošināta pieejamība kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem dermatoloģijā.
2. Uzlabota pacientu, klientu un darbinieku drošība, uzlabota vides kvalitāte.
3. Ir uzlabota pieejamība plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem.
4. Tiek nodrošināta maksimāli agrīna slimības diagnostika un savlaicīga 
ārstēšana.

Rīcība apvieno investīciju projektus par kopējo summu 11 910 000 EUR.

R7-5, R7-1 01.01.2021. 31.12.2026.

APS0469
Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras 
uzlabošana

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD ĪD RD LD X Tiek uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. R7-5, R7-1 01.02.2021. 31.12.2023.

APS0470
SIA "Rīgas 2. slimnīca" veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana, t.sk. sociālā nodrošinājuma 
pieejamības paplašināšana 

P07_
P07-01, 
P07-06

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
2.slimnīca"

RD LD, RD ĪD X
SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ģimnastikas ielā 1 būvniecības/rekonstrukcijas projekti, 
lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, t.sk. sociālās palīdzības 
pieejamības paplašināšanu.

R7-5, R7-1 01.07.2021. 30.12.2027.

APS0471
SIA "Rīgas 2. slimnīca" veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana, t.sk. sociālā nodrošinājuma 
pakalpojumiem 

P07_
P07-01, 
P07-06

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
2.slimnīca"

RD LD, RD ĪD X X
SIA "Rīgas 2. slimnīca" medicīnas iekārtu atjaunošana, lai nodrošinātu veselības 
aprūpes kvalitāti un pieejamību, t.sk. sociālajai palīdzībai.

R7-5, R7-1 01.07.2021. 30.12.2027.

APS0472
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana no jauna izveidotās vai 
renovētās telpās

Visa pilsēta RD LD X X X
Rīgā ekspluatācijā nodotie (uzceltie vai renovētie) privātie un NVO sociālo 
pakalpojumu objekti.

R7-44 01.07.2021. 31.12.2027.

APS0473
Pētījuma par iedzīvotāju apmierinātību ar veselības aprūpes 
pakalpojumiem, to pieejamību veikšana

Visa pilsēta RD LD X
Veikts pētījums par primārās veselības aprūpes pieejamību. Samazinās vidējais 
reģistrēto pacientu skaits uz 1 primārās veselības aprūpes ārstu. 

R7-5 02.01.2022. 31.12.2027.

APS0474
Sadarbība ar Rīgas pašvaldības teritorijā strādājošiem 
ģimenes ārstiem

Visa pilsēta RD LD X
Uzlabota Rīgas pašvaldības teritorijā strādājošo primārās veselības aprūpes ārstu 
(ģimenes ārstu) informētība par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo palīdzību, pasākumiem un aktivitātēm.

R7-5 02.01.2022. 31.12.2027.

APS0475
Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas 
un citu sociālo pakalpojumu infrastruktūras atjaunošana 

Visa pilsēta RD LD

RP BJC, RSD, 
Rīgas sociālās 
aprūpes centrs 
"Gaiļezers", Rīgas 
sociālās aprūpes 
centrs "Mežciems", 
Rīgas sociālās 
aprūpes centrs 
"Stella maris", 
Rīgas patversme

X

Veikta Rīgas pašvaldības sociālās jomas infrastruktūras objektu renovācija un 
rekonstrukcija, t.sk. uzlabota vides pieejamība. Objekti: RP BJC, RSD, Rīgas 
sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers", Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems", 
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella maris", Rīgas patversme.

R7-11 02.01.2021. 31.12.2027.

APS0476

SIA "Rīgas veselības centrs" pakalpojumu klāsta 
paplašināšana un esošo pakalpojumu kvalitatīva 
pilnveidošana un nodrošināšana primārās un sekundārās 
ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu jomā, nolūkā 
uzlabot veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem

P07-09 Apkaime
SIA "Rīgas veselības 
centrs"

RD LD X

Īstenoti pasākumi pakalpojumu pieejamības uzlabošanai: pilnveidoti 
pakalpojumi, paplašināts pakalpojumu klāsts, uzlabota pakalpojumu kvalitāte un 
drošība, pilnveidoti komunikācijas risinājumi, palielinājusies pacientu 
apmierinātība un informētība.

R7-5 06.01.2021. 28.12.2028.

APS0477
SIA "Rīgas veselības centrs" ēku atjaunošanas darbi un 
infrastruktūras attīstība nolūkā uzlabot veselības aprūpes 
pieejamību iedzīvotājiem

P07-09 Apkaime
SIA "Rīgas veselības 
centrs"

RD ĪD, RD LD X X X X
Veikti ēku atjaunošanas darbi vai infrastruktūras attīstības darbi, uzlabojot 
veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem.

R7-5 06.01.2021. 28.12.2028.

APS0478 Medicīnisko un informācijas tehnoloģiju attīstība
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
1.slimnīca"

RD LD X Tiek uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un efektivitāte. R7-5 01.02.2021. 31.12.2023.

APS0479 Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
1.slimnīca"

RD LD X Tiek uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un efektivitāte. R7-5 01.01.2021. 31.12.2023.

APS0480

SIA "Rīgas Dzemdību nams" ēku atjaunošanas darbi un 
infrastruktūras attīstība nolūkā uzlabot veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, samazināt siltuma 
patēriņu un vides piesārņojumu

P07-10, 
P07-01

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
Dzemdību nams"

X X

Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Veikti ēku 
atjaunošanas darbi vai infrastruktūras attīstības darbi, uzlabojot veselības 
aprūpes pieejamību iedzīvotājiem. Izpildīti būvniecības darbi saskaņā ar 
izstrādāto būvprojektu. Siltināta ēka, kā rezultātā mazāks siltuma patēriņš, 
mazāks vides piesārņojums. 

R7-1 01.01.2022. 31.12.2027.

APS0481
SIA "Rīgas Dzemdību nams" medicīnas tehnoloģiju attīstība, 
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
iedzīvotājiem uzlabošana

P07-01
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
Dzemdību nams"

X X
Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Renovēts 
Operāciju bloks ar intensīvās aprūpes centru un Uzņemšanas nodaļa, ārstniecības 
telpas Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa.

R7-1 01.07.2022. 31.12.2025.

APS0482
SIA "Rīgas Dzemdību nams" infrastruktūras un vides 
pieejamības uzlabošana un inženiertehnisko tehnoloģiju 
pilnveide

P07-10, 
P07-01

Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas 
Dzemdību nams"

X

Vides pieejamības uzlabošana, veicot teritorijas labiekārtošanu, izveidota jauna 
iebrauktuve teritorijā. Pilnveidotas inženiertehniskās tehnoloģijas, izveidotas 
automātiskās vadības sistēmas ēkām un inženierkomunikācijām. Renovēti 
inženiertehnisko komunikāciju tīkli.

R7-1 01.07.2022. 31.12.2027.
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APS0467
Informatīvi izglītojoši semināri Rīgas pilsētas pašvaldības 
speciālistiem par veselības veicināšanas un slimību 
profilakses tēmām

P04_ P04-02 Visa pilsēta RD LD X X
Informatīvi izglītojošu semināru nodrošināšana skolu personālam un citiem 
speciālistiem par veselības veicināšanas un slimību profilakses tēmām. Izdoti 
informatīvi izglītojoši metodiskie materiāli speciālistiem. 

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0483
Starpsektorāla sadarbība pašvaldības, nacionālā un 
starptautiskā līmenī sabiedrības veselības veicināšanā un 
slimību profilaksē

P06_ P06-07 Visa pilsēta RD LD X

Zināšanu pilnveidošana, kopēju projektu un iniciatīvu īstenošana. Sadarbība 
sabiedrības veselības jomā pašvaldības, nacionālā, starptautiskā līmenī, labās 
prakses piemēru apmaiņa, pētījumi. RD Veselības padomes darba koordinēšana. 
Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, Pasaules Veselības organizācijas 
veselīgo pašvaldību tīklā, "Eurohealthnet".

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0484
Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģiskais 
plānošanas dokuments

Visa pilsēta RD LD X
Izveidots Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģiskais 
plānošanas dokuments starpinstitucionālas, uz pierādījumiem balstītas 
sabiedrības veselības politikas īstenošanai.

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0485 Rīgas pilsētas sabiedrības veselības datu monitorings Visa pilsēta RD LD X
Sabiedrības veselības datu analīze un atspoguļošana, izveidots Rīgas pilsētas 
veselības profils

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0486 Ģimenes veselības un ģimenes plānošanas veicināšana Visa pilsēta RD LD X X

Īstenotas lekcijas un nodarbības par veselību veicinošām tēmām, t.sk. 
reproduktīvo veselību, traumatismu un atkarību profilaksi. Īstenotas nodarbības 
ģimeņu attiecību stiprināšanai un psihoemocionālajai veselībai. Teorētiskas un 
praktiskas nodarbības jaunajiem vecākiem. Dalība vecāku sapulcēs. Informatīvie 
materiāli vecākiem. 

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0487
Bērnu un jauniešu veselības veicināšana un slimību 
profilakse

Visa pilsēta RD LD X X

Īstenotas lekcijas, interaktīvās un uzvedības intervences grupu nodarbības 
bērniem un jauniešiem par veselību veicinošām tēmām t. sk. veselīgu uzturu, 
fiziskām aktivitātēm, reproduktīvo veselību, mutes veselību, traumatismu, 
atkarībām. Īstenotas lekcijas, diskusijas un apmācības jauniešiem par 
psihoemocionālo veselību, t.sk. ar mērķi veicināt dzīves prasmes un izpratni par 
savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu. Notikuši 
informatīvi izglītojoši pasākumi, sagatavota un izplatīta informācija un materiāli. 

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0491
Veselības veicināšana un slimību profilakse darbspējīgā 
vecuma iedzīvotāju vidū

Visa pilsēta RD LD X X

Īstenoti informatīvi izglītojošie semināri; notikušas uzvedības intervences grupu 
nodarbības par veselības veicināšanas aktivitātēm, t.sk. par veselīgu uzturu, 
fiziskajām aktivitātēm, reproduktīvo veselību. Notikuši informatīvi izglītojošie 
pasākumi, sagatavota un izplatīta informācija un materiāli. 
Veselības istabu pakalpojumu nodrošināšana rīdziniekiem. Nodrošināts finansiāls 
atbalsts donoru kustības veicināšanai. Informācijas apmaiņa, darba grupas.

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0492
Vecāka gada gājuma iedzīvotāju veselības veicināšana un 
slimību profilakse

Visa pilsēta RD LD X X

Sekmēta vecāka gada gājuma iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību 
profilakse, tajā skaitā īstenotas lekcijas un nodarbības par psihoemocionālo 
veselību, ar vecumu saistītu kognitīvu spēju veicināšanu, fizisko aktivitāti, 
veselīgu uzturu, traumatisma profilaksi. Notikuši informatīvi izglītojoši 
pasākumi, sagatavota un izplatīta informācija un materiāli. 

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0493 Infekciju slimību profilakse Visa pilsēta RD LD X X

Notikušas lekcijas un nodarbības par infekciju slimību profilaksi (t.sk. STI), 
imunizāciju. Sagatavota un izplatīta informācija un materiāli; notikuši informatīvi 
izglītojošie publiskie pasākumi. HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi 
narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām − pakalpojuma sniedzēja 
telpās un ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām Rīgas priekšpilsētas apkaimēs. 
DOTS programmas īstenošanas atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldībā.

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0494
Iedzīvotāju veselībpratības veicināšana (t.sk. informācijas 
sniegšana par pieejamiem bezmaksas veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem)

P06_ P06-06 Visa pilsēta RD LD X X

Sagatavota un izplatīta informācija.
Aktualizēta informācija sabiedrības veselības informācijas elektroniskajās 
platformās − www.veseligsridzinieks.lv. un sociālajā tīklā (No Suggestions) 
www.veseligsridzinieks.lv, Instagram un youtube.com kanālos. 
Sagatavota informācija par sabiedrības veselībai aktuālām tēmām un izplatīta 
publiskajā telpā, t.sk. arī sociālajos tīklos.
Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli un raksti publicēšanai mājaslapā 
www.veseligsridzinieks.lv. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana, izmantojot 
sociālo kontu veseligsridzinieks.lv. 

R7-6, R7-5 04.01.2021. 31.12.2027.

APS0498
SIA "Rīgas veselības centrs" pacientu un viņu tuvinieku 
veselības pratības pilnveide

P07-10 Apkaime
SIA "Rīgas veselības 
centrs"

RD LD X X

Notikuši informatīvi izglītojošie pasākumi, grupu nodarbības bērniem un 
jauniešiem, kā arī viņu vecākiem, senioriem un noteiktām iedzīvotāju grupām; 
notikuši informatīvi izglītojošie publiskie pasākumi; sagatavota un izplatīta 
informācija un materiāli, uzlabojot rīdzinieku veselības pratību.

R7-50, R7-
47, R7-52, 
R7-53

06.01.2021. 28.12.2028.

7.9. uzdevums "Īstenot starpinstitucionālu, uz pierādījumiem balstītu sabiedrības veselības politiku" 
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APS0495
Iniciatīvu īstenošana, kas veidotas sadarbībā ar personām ar 
funkcionēšanas traucējumiem

Visa pilsēta RD LD X Rīgas Invalīdu lietu padomē ierosinātās un praksē īstenotās iniciatīvas. R7-47 06.01.2021. 31.12.2027.

APS0496
Atbalstītas NVO un to īstenotās aktivitātes, kuras pārstāv 
sociāli mazaizsargāto personu grupas

Visa pilsēta RD LD X Labklājības nozarē atbalstīto NVO projektu skaits. R7-48 01.04.2021. 31.12.2027.

APS0497
Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās tiek 
nodrošināts brīvprātīgo darbs

Visa pilsēta RD LD X Brīvprātīgo skaits pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. R7-49 01.03.2021. 31.12.2027.

APS1005 Pilsētas pieejamības politikas izstrāde P02_ P02-05 Visa Pilsēta RD PAD RD LD X
Izstrādāta pilsētas pieejamības politika, iekļaujot vides, informācijas, 
pakalpojumu un citus pieejamības aspektus iekļaujošas sabiedrības un pilsētvides 
veidošanai. 

R7-6, R2-10 03.01.2023. 28.06.2024.

APS1006

Sadarbības pasākumi pamatiedzīvotāju un jauniebraucēju 
savstarpējās mijiedarbības veicināšanai. Atbalsta pasākumi 
jauniebraucējiem un dažādām mērķa grupām: pedagogiem, 
klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba 
speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai 
kopumā

Visa pilsēta RD IKSD X X
Regulāra un daudzveidīga mijiedarbība starp vietējo sabiedrību un imigrantiem 
rada lielāku drošības sajūtu un veicina iekļaujošas un atvērtas vides veidošanu 
pašvaldībā.  

R7-54 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0569
Sabiedrības sociālā integrācija, tajā skaitā brīvprātīgā darba 
projektu konkursi NVO un RD padotības iestādēm, iesaistot 
sociālās atstumtības riskam pakļautās sabiedrības grupas

P06_ P06-06 Visa pilsēta RD IKSD X

Sniegts atbalsts projektiem, aktivitātēm, kas veicina sabiedrības/iedzīvotāju 
aktīvu un atbildīgu mijiedarbību un līdzdalību pašvaldības, kopienas un savas 
dzīves veidošanā. Nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas veicināšana 
(prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u.c.) un atbalsts 
radošām un lietderīgām brīvā laika aktivitātēm, īpaši veciem cilvēkiem un 
jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām.

R7-11, R7-
54, R7-55

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0499
Attīstīt un pilnveidot Rīgas nevalstisko sporta organizāciju 
atbalsta sistēmu

Visa pilsēta RD IKSD X Nevalstiskās sporta organizācijas iesaistās sportiskas sabiedrības veidošanā. R7-59 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0500
Veicināt sporta organizāciju līdzdalību sporta sacensību un 
aktivitāšu pieejamības nodrošināšanā

Visa pilsēta RD IKSD X Rīgā ir daudzpusīgs, uz sportisku sabiedrību vērsts sporta sacensību kalendārs.

R7-60, R7-
61, R7-62, 
R7-63, R7-
64

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0501 Noturīgu sportošanas paradumu veidošana Visa pilsēta RD IKSD X Regulārās sporta aktivitātēs iesaistās arvien vairāk sportot gribētāju. R7-65 04.01.2021. 30.12.2027.

APS0502 Iedzīvotāju sportisko sasniegumu veicināšana Visa pilsēta RD IKSD X Rīgas labākie sportisti ar labiem rezultātiem piedalās augsta līmeņa sacensībās. R7-66 04.01.2021. 30.12.2027.

7.11. uzdevums "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" 

7.10. uzdevums "Veidot iekļaujošu pilsētu un veicināt dažādu sabiedrības grupu mijiedarbību sociālās atstumtības novēršanā, īpaši attiecībā uz sociāli neaktīvajiem un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 
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APS0318
Rīgas pasažieru stacijas izveide par Baltijas mēroga 
multimodālo transporta mezglu

P01_, P02_
P01-01, 
P01-04, 
P02-07

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD X X X

Rīgas pasažieru stacija kā Baltijas mēroga multimodālais transporta mezgls 
integrēts kopējā Rīgas centra transporta un publiskās ārtelpas struktūrā, paredzot 
ar dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" izbūvi saistītos transporta, gājēju un velo 
infrastruktūras pārkārtojumus.

R1-4, R1-7, 
R1-10, R1-
16, R1-17, 
R1-21, R1-
22, R1-23, 
R2-10, R8-3

01.06.2021. 31.12.2027.

APS0319
Jūras Pasažieru termināļa pieejamība un pilnvērtīga 
integrācija sabiedriskā transporta tīklā 

P01_ P01-01
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD SD
SIA "Rīgas 
satiksme"

Rīgas brīvostas 
pārvalde

X

Esošā Jūras pasažieru termināļa integrācija pilsētas sabiedriskā transporta tīklā, 
nodrošinot iespēju ostā iebraukušajiem pasažieriem ērti nokļūt pilsētas centrā un 
pārsēsties citos transporta veidos: 
1. nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme līdz Jūras pasažieru terminālim;
2. nodrošināta iespēja ērtā, drošā un saprotamā veidā nokļūt līdz tramvaja 
pieturai Kronvalda bulvārī (t.sk. ietves izbūve).

R1-8, R1-10, 
R8-3

02.01.2022. 30.12.2023.

APS0320 Daugavas šķērsojuma priekšizpēte P01_ P01-02 Visa pilsēta RD PAD RD SD X

Veikta priekšizpēte Hanzas šķērsojuma un tā pievedceļu attīstības iespējām un 
ekonomiski efektīvākā varianta noteikšana. Veikts Hanzas šķērsojuma un 
Ziemeļu transporta koridora izmaksu un ieguvumu salīdzinājums. Finanšu 
resursu piesaiste izvēlētā varianta īstenošanai.

R1-1, R1-4, 
R1-5

02.01.2025. 30.12.2027.

APS0321

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

P01_ P01-03
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD SD RD PAD X X

Pilnveidots maģistrālo ielu tīkls un uzlabota Rīgas brīvostas un citu rūpniecības 
teritoriju sasaiste ar nacionālajiem un starptautiskajiem TEN–T transporta 
infrastruktūras tīkliem, veicinot arī RVC AZ atslogošanu no kravas 
autotransporta un tranzīta autosatiksmes.
1. Austrumu maģistrāles 2.kārtas “Staiceles ielas – Vietalvas ielas” 2.posms; 
2. Austrumu maģistrāles 3.kārta “Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves 
krustojums";
3. satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem, 2.kārta: 
Tvaika ielas rekonstrukcija; 
4. Satiksmes pārvads pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” ar 
pievedceļiem, 3.kārta (Ganību dambja, Tvaika ielas un Duntes ielas krustojums);
5. Granīta ielas un Krustpils ielas 1.kārtas risinājumu priekšizpēte (2022.g.) un 
īstenošana.
Daugavas kreisais krasts:
- Dienvidu tilta 4.kārta: 
6. Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, 1.kārta; 
7. Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai 2.kārta;
8. Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes iela, Piestātnes iela un Gaigalas 
iela); 
9. kravas transporta ievads Babīte–Daugavgrīva;
10. Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma priekšizpētes veikšana nosakot 
funkcionāli un ekonomiski efektīvāko variantu, finanšu modeļa izstrāde un 
resursu piesaiste īstenošanai (2023.–2025.g.);
11. Tvaika ielas savienojums ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu un pievienojums satiksmes pārvadam pār dzelzceļa līniju 
"Rīga–Skulte".

R1-1, R1-22, 
R1-24, R8-
12

01.01.2021. 31.12.2027.

8. prioritāte "Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku"
8.1. uzdevums "Integrēt starptautiskos multimodālos transporta mezglus pilsētas struktūrā"

8.2. uzdevums "Attīstīt maģistrālās ielas, lai veicinātu pilsētas konkurētspēju" 
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9270
Satiksmes infrastruktūras (tiltu) atjaunošana, pārbūve un 
izbūve

P01_
P01-02, 
P01-03

Visa pilsēta RD SD X

Veikta satiksmes infrastruktūras tiltu atjaunošana, pārbūve un izbūve.
Tilti, pārvadi, tuneļi:
1. Salu tilta kompleksa atjaunošana; 
2. Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve;
3. Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve; 
4. Gustava Zemgala gatves tilta atjaunošana un pārbūve; 
5. Zemitāna tilta atjaunošana un pārbūve; 
6. satiksmes pārvads pār tramvaja sliedēm Lāčplēša ielā (1.no centra), 
atjaunošana;
7. tilts pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē atjaunošana;
8. tilts pār Pilsētas kanālu Krišjāņa Barona ielā atjaunošana; 
9. tilts Kārļa Ulmaņa gatvē pie Bauskas ielas; 
10. tilts pār Daugavas–Gaujas kanālu Jaunciema gatvē; 
11. tilts pār Mīlgrāvi; 
12. satiksmes pārvads pār tramvaja sliedēm Lāčplēša ielā (3.no centra), 
atjaunošana; 
13. tilts pār Kīleveina grāvi Buru ielā; 
14. estakādes pār Zundu Rīgā;
15. satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve.

R1-10, R1-
11, R1-22, 
R1-24, R1-
10

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0322
Satiksmes infrastruktūras (B, C, kategorijas ielas) 
atjaunošana, pārbūve un izbūve

P01_
P01-02, 
P01-03

Visa pilsēta RD SD X

Veikta satiksmes infrastruktūras ielu atjaunošana, pārbūve un izbūve. 
Ielas: 
1. Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums Kurzemes projektam pie Zolitūdes ielas; 
2. Durbes ielas izbūve no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai; 
3. Kalnciema ielas seguma atjaunošana posmā no Vanšu tilta līdz Lielirbes ielai; 
4. Gustava Zemgala gatve no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei; 
5. Kārļa Ulmaņa gatves seguma atjaunošana posmā no Lielirbes ielas līdz Rīgas 
pilsētas robežai; 
6. Kārļa Ulmaņa gatves seguma atjaunošana posmā no satiksmes pārvada pār 
dzelzceļu līdz Liepājas ielai; 
7. Kārļa Ulmaņa gatves seguma atjaunošana posmā no Liepājas ielas līdz 
Lielirbes ielai;
8. Raņķa dambis no Trijādības iela līdz Uzvaras bulvārim;
9. Laivinieku iela posmā no Atlantijas ielas līdz Vecāķu prospektam. 

R1-1, R1-12, 
R1-22, R2-
10 

01.01.2021. 31.12.2027.

APS0323
Viedpilsētas ekosistēmas koordinācija, tehnoloģiju 
pilotteritoriju izveide un attīstība Ķīpsalā, Torņakalnā, VEF

Visa pilsēta RD PAD

RD ITC, SIA 
"Rīgas ūdens", RPA 
"Rīgas gaisma", RD 
SD, SIA "Rīgas 
satiksme"

X

Pilotteritoriju pilnvērtīgas funkcionēšanas nodrošināšana, lai radītu atbilstošus 
apstākļus inovatīvu risinājumu testēšanai un attīstībai pilsētā. Rīcības ietvaros:
1. nodrošināta viedpilsētas programmas darbība, sniedzot atbalstu viedo 
risinājumu uzstādīšanai un testēšanai pilotteritorijās (vienam gadam 
nepieciešamais finansējums 20 000 EUR, atbalstot 2-4 projektus;
2. izveidots pilotteritorijās testējamo objektu uzstādīšanas "zaļais koridors" 
(2022.g.);
3. viedpilsētas darba grupas koordinācija, 2022.gadā aktualizējot darbības 
nolikumu.

R8-3, R8-6, 
R8-13

02.01.2022. 30.12.2027.

APS0323.01 Viedpilsētas stratēģijas izstrāde Visa pilsēta RD PAD RD ITC X
Izstrādāta Rīgas viedpilsētas stratēģija un ietvars turpmākai viedpilsētas attīstībai. 
Mērķis ir nodrošināt, ka attīstība ir plānveidīga, pārvaldības mehānisms ir 
efektīvs un darbības ir koordinētas un mērķtiecīgi vadītas.

R8-3, R8-6, 
R8-13

02.01.2022. 30.12.2022.

APS0324 Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības koordinācija Visa pilsēta
Rīgas Investīciju un 
Tūrisma aģentūra

X
Stiprināta jaunuzņēmumu atbalsta ekosistēma, sākotnēji nodrošinot atbalstu 
ekosistēmas balsta spēlētājiem, t.sk. jaunu ideju ģenerēšanai, mentoringam, 
atbalsts kopienai, tīklošanās pasākumiem u.c.

R8-3, R8-6, 
R8-13

08.03.2021. 30.12.2027.

APS0325
Aprites ekonomikas principos balstīta materiālu maiņas 
punkta biznesa modeļa prototipa izstrāde un testēšana

P02_, P03_, 
P05_

P02-06, 
P03-05, 
P05-03

Visa pilsēta REA RD MVD
Biedrība "Free 
Riga"

X X

Izstrādāts un pārbaudīts materiālu maiņas punkta darbības modelis, kas kā 
publiski atvērts resurss ir pieejams ikvienam, kas to vēlas ieviest Rīgā, Rīgas 
metropoles areālā vai jebkur citur Latvijā, tādējādi veicinot jaunu, aprites 
principos balstītu uzņēmumu attīstību.

R3-19, R5-
11, R5-13, 

02.03.2021. 31.03.2022.

APS1007
Informācijas pieejamības nodrošināšana par pašvaldības 
kapitālsabiedrību ieguldījumiem P&A

Visa pilsēta
RD 
Kapitālsabiedrību 
pārvalde

RD FD X

Noteikt kārtību P&A veikto ieguldījumu uzskaitei pašvaldības kapitālsabiedrībās 
(2022.g.).
Apkopot informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrību veiktajiem ieguldījumiem 
P&A (sākot ar 2023.g.).

R8-3 03.07.2022. 30.12.2027.

8.3. uzdevums "Stiprināt pilsētas sadarbības ekosistēmas un atbalstīt inovatīvas uzņēmējdarbības iniciatīvas" 
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APS1008 Inovāciju fonda ieceres attīstība Visa pilsēta RD PAD X

Veidot fondu inovāciju atbalstam un modernu tehnoloģiju risinājumu ieviešanai 
Rīgas pašvaldībā, kapitālsabiedrībās un pilsētvidē. Rīcības ietvaros:
1. noteikt inovāciju fonda mērķus un darbības konceptuālo modeli, apzināt 
finansējuma avotus;
2. pieņemt lēmumu par ieceres tālāko virzību.

R8-3, R8-13 02.01.2022. 30.12.2022.

APS1009 5G tehnoloģiju izvietošanas procesa koordinēšana Visa pilsēta RD PAD X

Rīcības ietvaros:
- sagatavoti vispārīgi noteikumi 5G staciju izvietošanai;
- nodrošināta vienota kārtība 5G tehnoloģiju izvietošanai pašvaldības īpašumos 
un tās pārvaldītajās teritorijās;
- nodrošināta procesa administrēšana.
Rīcības īstenošanai nepieciešama atbildīgās struktūrvienības kapacitātes 
stiprināšana (viena štata vieta).

R8-3, R8-13 02.01.2023. 30.12.2027.

APS0326 Izstrādāt un ieviest vienotu pilsētas zīmola stratēģiju Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X
1. Izstrādāt vienotu pilsētas zīmola stratēģiju līdz 2022.gada beigām.
2. Ieviest, sākot ar 2023.gadu.

R6-2, R6-3, 
R8-2, R8-5, 
R8-9, R8-10

01.02.2022. 30.12.2027.

9140

Atbalsts remigrantiem un jauniebraucējiem, nodrošinot tos 
ar atbilstošiem pasākumiem un konsultācijām, t.sk. lai 
apgūtu latviešu valodu, kas nodrošinātu iespēju ātrāk un 
veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, izglītības sistēmā, 
nodarbinātībā utt. 

P04_ P04-05 Visa pilsēta RD IKSD X X X X

Nodrošināta informācijas pieejamība par pašvaldības pakalpojumiem, dzīves 
apstākļiem pilsētā un līdzdalības iespējām, kā arī individuālas konsultācijas pēc 
nepieciešamības. Nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu. Vienam gadam 
nepieciešamais finansējums ir 40 000 eiro. 

R8-5 04.01.2021. 30.12.2027.

APS1010 Tūrisma kampaņu un produktu izstrāde Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X
Izstrādāt tūrisma kampaņas un tūrisma produktus atbilstoši epidemioloģiskajai 
situācijai valstī, lai veicinātu tūrisma un viesmīlības industrijas straujāku 
atlabšanu pēcpandēmijas periodā.

R8-9, R8-10 03.01.2022. 30.12.2022.

APS0329
Atbalsta programma darījumu tūrisma sekmēšanai, t.sk. 
vēstnieku programma

Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X
Palielināts starptautisko konferenču apmeklētāju skaits Rīgā, sniedzot atbalstu 
starptautiskiem pasākumiem ar 50+ dalībniekiem.

R8-9, R8-10, 
R8-14

03.01.2022. 30.12.2027.

APS0330
Atbalsta programma starptautisku sporta, kultūras un 
izklaides pasākumu publicitātei

Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X

Atbalsts Rīgā notiekošu starptautisku kultūras, sporta, izklaides un darījumu 
pasākumu starptautiskās publicitātes un mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai, lai 
sekmētu ārvalstu dalībnieku un viesu skaita pieaugumu pasākumos. Ārvalstu 
apmeklētāju skaits atbalstītajos pasākumos sasniegts vismaz 10% no kopskaita. 

R8-9, R8-10 02.08.2021. 30.12.2027.

APS0332
Veidot atbalstu nozīmīgu pasaules un Eiropas līmeņa 
sacensību norisei Rīgā 

Visa pilsēta RD IKSD X

Rīga ir nozīmīgu starptautisku sacensību norises vieta. T.sk. konkurss par 
līdzfinansējumu Pasaules un Eiropas čempionātu norisei Rīgā, kā ietvaros sniegts 
atbalsts pasaules un Eiropas līmeņa sacensību sarīkošanai Rīgas pilsētā, sekmējot 
augsta līmeņa sportistu, sporta delegāciju un skatītāju ierašanos Rīgā, veicinot 
Rīgas kā nozīmīgas sacensību norises vietas atpazīstamību un stiprinot tās 
ekonomisko izaugsmi. Nepieciešamais finansējums vienam gadam ir 60 000 
eiro.

R8-10, R8-
15

04.01.2021. 30.12.2027.

APS0328 Multifunkcionāla sporta centra izbūve Pārdaugavā Visa pilsēta RD ĪD RD IKSD X
Ir izveidots starptautiskiem standartiem atbilstošs multifunkcionāls sporta centrs. 
Līdz 2023.gada nogalei izvērtētas finansējuma piesaistes iespējas. 
Būvprojektēšana un būvniecība ne ātrāk, kā sākot ar 2024.gadu.

R8-10, R8-
15

02.01.2024. 30.12.2027.

APS0331 Starptautisku filmēšanas projektu norises sekmēšana Rīgā P09_
P08-04, 
P08-06

Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X

Rīga ir nozīmīgu starptautisku filmu projektu filmēšanas vieta, tādēļ pilsēta 
iegūst papildu publicitāti, tiek veicināta kultūras daudzveidība un nacionālās 
kinoindustrijas attīstība, kā arī palielināts pieprasījums pēc viesmīlības un citiem 
pakalpojumiem. Rīcības ietvaros tiek:
- atbalstīta starptautisku filmu projektu realizācija Rīgā, lai Rīga pilnvērtīgāk 
spētu konkurēt ar citām reģiona pilsētām ārvalstu filmu projektu investīciju 
piesaistē, t.sk. līdzfinansējuma programmas "Rīgas filmu fonds" administrēšana 
un attīstīšana, kuras ietvaros gadā tiek atbalstīti vidēji 5-6 filmu projekti;
- izstrādāts un ieviests filmēšanas vietu promotēšanas un atlases atbalsta 
instruments (Filmu komisija).

R8-9, R8-10, 
R8-16

01.04.2021. 30.12.2027.

8.4. uzdevums "Uzlabot Rīgas tēlu un atpazīstamību, veicinot investīciju, tūristu, studentu un augsti kvalificētu speciālistu piesaisti"  

8.5. uzdevums "Nodrošināt tūrisma nozares atveseļošanos un mazināt tūrisma sezonalitāti, veicinot pieprasījumu pēc viesmīlības pakalpojumiem ārpus galvenās tūrisma sezonas"  
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APS0327

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iekštelpu un ārtelpu 
ekspozīciju infrastruktūras uzlabošana, radot papildu 
pievienoto vērtību pilsētas tūrisma piedāvājumam ārpus 
galvenās tūrisma sezonas

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X X X

Šīs rīcības ietvaros:
1. ārtelpu ekspozīcijas uzlabošana (rekonstrukcijas, pārveidojumi, uzlabojumi) ~ 
20 ārtelpu dzīvnieku ekspozīcijās un ~ 6 infrastruktūras objektos (t.sk. WC, 
biļešu kases, gājēju celiņi), kas paredzēta apmeklētāju servisa nodrošināšanai 
(2022.–2027.gadam);
2. iekštelpu ekspozīcijas uzlabošana (rekonstrukcijas, pārveidojumi, uzlabojumi) 
~ 10 iekštelpu dzīvnieku ekspozīcijās (2022.–2027.gadam);
3. izveidots atsevišķs, no dažādām ekspozīcijām apvienots, integrēts āra 
komplekss, papildinot esošo āra ekspozīciju piedāvājumu atbilstoši Rīgas 
Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības koncepcijai 2030 (1.kārta) 
(2025.–2027.gadam).

R8-9, R8-10, 
R8-17

01.07.2022. 31.12.2027.

APS0333
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zīmola un mārketinga 
stratēģijas izstrāde un ieviešana

Visa pilsēta
SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs"

X X X

Rīcības ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:
1. identitātes izstrāde, veicot apmeklētāju vispusīgu aptauju, zīmola atjaunotni, 
vizuālo standartu izveidošanu un ieviešanu gan faktiskajā, gan digitālajā vidē 
(2022.–2023.gadam), 250 000 eiro;
2. moderna un izglītojoša digitālā mārketinga ilgtermiņa stratēģijas izstrāde, 
izmantojot Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zinātnisko sasniegumu bāzi kā 
informatīvo saturu un ieviešot visaptverošu informatīvo kanālu sistēmu vismaz 5 
valodās (2023.–2024.gadam) 150 000 eiro.

R8-9, R8-10, 
R8-17

01.10.2022. 31.12.2023

APS0568
Atbalstošas uzņēmējdarbības vides veidošana dažādu 
pilsētas ekonomikas nozaru konkurētspējas celšanai

Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X
Dialogā ar dažādu pilsētas ekonomikas nozaru organizācijām apzināti 
konkurētspēju bremzējošie faktori, rosināti uzlabojumi pilsētas pārvaldības 
procesiem, radīti un ieviesti atbalsta rīki nozaru izaugsmei. 

R8-1, R8-4, 
R8-6, R8-7, 
R8-8, 

01.09.2021. 30.12.2027.

APS1011 Rīgas uzņēmējdarbības padomes izveide un darbība Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X
Izveidot pastāvīgu uzņēmējdarbības padomes formātu, kas palīdzētu ātrāk reaģēt 
uz identificētiem uzņēmēju "sastrēgumiem" un problēmjautājumiem, kā arī 
sistemātiski risināt nepilnības Rīgas biznesa vidē un pašvaldības darba procesos.

R8-1, R8-2, 
R8-4, R8-6, 
R8-7, R8-8, 

03.01.2022. 30.12.2027.

APS1012
Iesaistīties uzņēmējdarbības klasteru un sadarbības 
ekosistēmu darbībā

Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X

Reaktīvi un proaktīvi iesaistīties klasteru un ekosistēmu darbībā, nodrošinot 
pašvaldības pārstāvību un uzturot pastāvīgu komunikāciju ar teritoriju, 
piemēram, Zināšanu jūdze, VEF apkārtne, Skanste, Dreiliņi, vai nozaru, 
piemēram, biomedicīna, IKT attīstībā ieinteresētajām pusēm.

R8-2, R8-3, 
R8-6, R8-7, 
R8-13

03.01.2022. 30.12.2027.

APS0335
Funkcionālu investīciju piesaistes atbalsta instrumentu 
izveide, attīstība un administrēšana

Visa pilsēta
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X

2022.gadā izstrādāt rekomendācijas pašvaldības atbalsta instrumentiem 
prioritārajām ekonomikas nozarēm, t.i. SBPC, IKT, NĪ attīstība, augstas 
pievienotās vērtības ražošana, jaunuzņēmumi un filmu industrija, kas veicinātu 
jaunu ārvalstu investīciju piesaisti, kā arī straujāku esošo investoru izaugsmi, 
attīstību un jaunu projektu radīšanu.
Rīcības rezultātā izveidoti un ieviesti ārvalstu tiešo investīciju piesaistes atbalsta 
instrumenti, lai Rīga pilnvērtīgāk spētu konkurēt ar citām reģiona pilsētām 
investīciju piesaistē.

R8-2, R8-6, 
R8-7, R8-8

02.08.2021. 30.12.2027.

APS0336 Industriālo teritoriju un ar tām saistīto teritoriju attīstība
Rīgas 
metropoles 
areāls

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

RD PAD X X X X

Augstas pievienotās vērtības un resursu produktīvu industriālo teritoriju attīstība 
Rīgas pilsētā, nodrošinot pamata infrastruktūras izveidošanu, t.sk. ar Pierīgas 
pašvaldībām saskaņota industriālo teritoriju attīstība (Granīta ielā). Rīcības 
rezultātā nodrošināta privāto investīciju piesaiste un labi apmaksātu darbavietu 
radīšana.

R8-2, R8-4, 
R8-8

02.01.2022. 30.12.2027.

APS0334
Izveidot pašvaldības nekustamā īpašuma izsoļu katalogu 
divu gadu periodam un to publiskot

Visa pilsēta RD ĪD
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra

X

Izveidots klientiem ērti lietojams un publiski pieejams RD īpašumu atsavināšanas 
un ilgtermiņa nomas izsoļu katalogs divu gadu periodam, kas regulāri tiek 
atjaunots, tādējādi atbalstot investīciju piesaisti pilsētai. Risinājuma izstrādes 
gaidā tiks izvērtētas iespējas šajā katalogā publicēt izsoles arī privātiem 
komersantiem.

R8-2 01.06.2021. 30.12.2022.

APS0337
Zaļā koridora principa būvniecībā ieviešana 
uzņēmējdarbības vides un investīciju piesaistes veicināšanai 
galvaspilsētā

Visa pilsēta RD PAD

RPA "Rīgas 
Gaisma", SIA 
"Rīgas ūdens", 
RD SD

X

Lai stimulētu uzņēmējdarbības vidi un veicinātu investīciju piesaisti 
galvaspilsētai, tiek piemērota cita kārtība, kādā tiek izskatīta un saskaņota būvju 
un ar to saistīto infrastruktūras objektu būvniecības dokumentācija atsevišķu 
kategoriju būvniecības iecerēm.

R8-2, R8-18 01.10.2020. 31.12.2027.

8.6. uzdevums "Stiprināt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, piesaistīt vietējās un starptautiskās investīcijas, t.sk. no starpnacionālajiem uzņēmumiem"  
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APS0338
Projektu konkurss apkaimju iniciatīvas līdzdalības un 
piederības veicināšanai, aktivizējot apkaimju kustību kā 
vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem

P06_ P06-06 Visa pilsēta RD IKSD X

Projekti un aktivitātes, kas aktivizē apkaimju kustību, nodrošinot iedzīvotāju 
līdzdalību un aktīvu iesaisti savas dzīves vides uzlabošanā. Sniegts atbalsts 
projektiem, aktivitātēm, kas aktivizē apkaimju kustību, lai veiktu vietējās 
kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu 
risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu 
iedzīvotāju līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Vienam gadam 
nepieciešamais finansējums 70 000 eiro.

R6-9, R7-7, 
R9-1, R9-4, 
R9-5, R9-6, 
R9-9

03.01.2022. 30.12.2027.

APS1013
Remigrantu un imigrantu iekļaušanās rīdzinieku sabiedrībā, 
izmantojot kultūras piedāvājumu

P06_, P07_ Visa pilsēta RD IKSD X
Atbalstītas NVO, kuras pārstāv remigrantu un imigrantu grupas vai to intereses, 
un to īstenotās aktivitātes kultūrā, izmantojot projektu konkursus; atbalsts līdz 20 
projektiem.

R6-9, R7-7, 
R9-1, R9-4, 
R9-5, R9-6, 
R9-9

01.03.2022. 20.12.2027.

APS0339

Sabalansēts atbalsts kultūras mantojuma un tradicionālās 
kultūras projektiem un laikmetīgās kultūras procesa 
uzturēšanai un īstenošanai, veicinot dažādu sabiedrības 
grupu sadarbību un piederības sajūtas stiprināšanu savai 
apkaimei, pilsētai un valstij

Visa pilsēta RD IKSD X

Ar daudzveidīgas kultūras programmas un projektu attīstīšanu pilsētā veicināta 
dažādu sabiedrības grupu sadarbība un piederības sajūtas stiprināšana konkrētai 
apkaimei, pilsētai un valstij, kā arī stiprināti pozitīvi apkaimju tēli; atbalstīti 
starpnozaru (kultūras un sabiedrības integrācijas) projekti. Rīcības ietvaros tiek 
īstenots: 
- RD tradicionālo kultūras projektu konkurss; 
- RD kultūras projektu konkurss.
Vienā gadā atbalstīti 130-150 projekti.

R9-2, R9-4, 
R9-5, R9-7

03.01.2022. 30.12.2027.

APS0340
Atbalsts daudzveidīgām kultūras norisēm apkaimēs - 
kultūrvietu veicināšanai un publiskās telpas izmantošanai un 
aktivizēšanai ar kultūras projektiem

Visa pilsēta RD IKSD X

Sniegts atbalsts daudzveidīgiem un publiski pieejamiem kultūras notikumiem 
Rīgas apkaimēs, kas veicina publiskās ārtelpas un kultūrvietu iedzīvināšanu, kā 
arī dažādu sabiedrības grupu mijiedarbību. 
Rīcības ietvaros tiek īstenots:
- kultūrtelpu "Strops" darbība un programmas nodrošināšana apkaimēs ar 
ierobežotu kultūras pieejamību;
- radošo kvartālu, teritoriju un apkaimju atbalsts (vienā gadā atbalstīti 10-12 
projekti, līdz 2027.gadam paaugstinot atbalstīto projektu skaitu līdz 20).

R9-1, R9-2, 
R9-4, R9-5, 
R9-6

03.01.2022. 30.12.2027.

APS0341
Integrētu un starptautiski konkurētspējīgu kultūras un 
tūrisma pakalpojumu un produktu attīstīšana ārtelpā

P08_
P09-01, 
P08-04, 
P08-05

Visa pilsēta RD IKSD X

Izveidota iedzīvotājiem un videi draudzīga vasaras kultūras programma, aptverot 
maksimāli plašas Rīgas apkaimes. 
Vienā gadā atbalstīti 30-40 projekti, aizsākta pastāvīgu mākslas objektu 
pilsētvidē attīstīšana, maksimāli plaši aptverot iedzīvotāju pulcēšanās vietas 
apkaimēs. 

R9-3, R9-4, 
R9-6, R9-8

03.01.2022. 30.12.2027.

APS1014
Veikt spēkā esošo RD IKSD  atbalsta programmu kultūrā un 
sabiedrības integrācijā izvērtējumu 

X
Izvērtētas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  atbalsta 
programmas kultūrā un sabiedrības integrācijā un panākta lielāka efektivitāte 
nevalstiskajam sektoram pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumā.

R9-1, R9-4, 
R9-5, R9-6, 
R9-9, R9-10

03.01.2022. 30.06.2022.

APS1015 Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas aktualizācija Visa pilsēta RD IKSD X

Esošās pilsētas kultūras stratēģijas pārskatīšana un jaunas kultūras stratēģijas 
izstrāde, īpaši aktualizējot rīcības par laikmetīgās kultūras attīstību Rīgā, kura 
uzsver Rīgas kā starptautiski konkurētspējīgas metropoles tēlu un nodrošina 
sabiedrības kā attīstības resursa izmantošanu pilsētas un apkaimju attīstībā, kā arī 
nodrošina sabiedrības izglītošanu par laikmetīgo mākslu. Ietvert stratēģijā rīcības 
laikmetīgās kultūras jaunradi veicinošas infrastruktūras (piemēram, starptautiskas 
mākslinieku rezidences) projektu attīstīšanai pilsētā, lai veicinātu radošo kvartālu 
pārklājumu pilsētā, apkaimju identitātes veidošanu un pilsētas starptautisko 
atpazīstamību.

R9-1, R9-2, 
R9-3, R9-4, 
R9-5, R9-6, 
R9-10

01.03.2022. 30.12.2022.

APS1016
Rīgas pilsētas estrāžu attīstība un iedzīvināšana ar kultūras 
norisēm 

P02_
P02-02; 
P02-04

Visa pilsēta RD IKSD
RD ĪD, SIA "Rīgas 
meži"

X

Nodrošināt estrāžu iekļaušanu pilsētas kultūras procesa nodrošināšanā un 
veidošanos par pilnvērtīgām kultūrvietām. Rīcības ietvaros:
- izvērtēt estrāžu lomu pilsētas kultūras procesa nodrošināšanā un izstrādāt 
priekšlikumus tās pilnveidošanai (2022.g.);
- veicināt kultūras norises estrādēs;
- sadarbībā ar estrāžu apsaimniekotājiem apzināt nepieciešamos infrastruktūras 
uzlabojumus un nepieciešamības gadījumā virzīt attīstības projektus (2023.g.).

R9-2, R9-3, 
R9-4, R9-6

03.01.2022. 30.12.2027.

9114 Izveidot Rīgas Brāļu kapus kā memoriālu muzeju P02_ P02-04 Visa pilsēta
RPA "Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra"

LR Kultūras 
ministrija

X X
Tiek sagatavoti jauni projektu pieteikumi par vēsturisko izpēti. Investīciju 
programmā virzīts projekts par ieejas vārtu iekštelpu remontu; projektu 
īstenošana.

R2-4, R2-11, 
R7-7, R9-5

06.01.2021. 01.12.2026.

9.prioritāte "Daudzveidīga un autentiska kultūrvide"
9.1. uzdevums "Veicināt kultūras un kopienu iniciatīvas apkaimēs vietu identitātes un sabiedriskās dzīves pilnveidošanai" 
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9127
Starptautiski konkurētspējīgu un kultūrekonomiku veicinošu, 
pilsētai nozīmīgu pasākumu atbalsts

Visa pilsēta RD IKSD X

Gadā atbalstīti līdz 15 mākslinieciski augstvērtīgi un starptautiski atpazīstami 
kultūras nozaru pasākumu projekti, pilnveidota festivālu radošā un 
organizatoriskā kapacitāte. Atbalstītas dažādas kultūras jomas organizāciju 
(biedrības, SIA, privātas institūcijas) iniciatīvas gan tradicionālajā, gan 
laikmetīgajā kultūrā. Vienam gadam nepieciešamais finansējums 470 000 EUR 
(tuvākajos gados paaugstinot atbalstu līdz vismaz 600 000 EUR).

R9-2, R9-3, 
R9-4, R9-8

03.01.2022. 30.12.2027.

APS0343
Atbalsta mērķprogramma kultūras nevalstisko organizāciju 
darbībai 

Visa pilsēta RD IKSD X

Ilgtermiņā atbalstītas 10 līdz 15 organizācijas (piemēram, laikmetīgās kultūras 
nevalstiskās organizācijas, privātie akreditētie muzeji u.c.). Jaunas 
mērķprogrammas finansējums ir nepieciešams, lai atbalstītu kultūras nevalstisko 
organizāciju pamatdarbību un stiprinātu to administratīvo kapacitāti – 10 līdz 15 
organizācijas (piemēram, laikmetīgās kultūras nevalstiskās organizācijas, privātie 
akreditētie muzeji u.c.). Finansiālais atbalsts īpaši nepieciešams, jo pandēmijas 
ietekme, kā arī valdības plānotās nodokļu izmaiņas negatīvi ietekmēs šādu 
organizāciju darbību  un liegs iespējas noturēt viendabīgu darbības kvalitāti un 
attīstību. Mērķprogrammas finansējumu paredzēts piešķirt organizācijām 
konkursa kārtībā pēc vienotiem kritērijiem. Vienam gadam nepieciešamais 
finansējums 300 000 EUR.

R9-2, R9-3, 
R9-5, R9-7, 
R9-8

01.02.2021. 30.12.2027.

APS1017
Izstrādāt  jaunu Kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāles 
"Rīgas mākslas telpa" darbības stratēģiju

Visa pilsēta RD IKSD X
Izstrādāta jauna Kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpa" 
darbības stratēģija 2023.-2027.gadam, paredzot tai arī aktīvu sabiedrības 
izglītības funkciju.

R9-7, R9-8 01.03.2022. 01.09.2022.

APS0344
Pieejamo vietējo un ārvalstu finanšu instrumentu apzināšana 
un atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā kultūras jomā

Visa pilsēta RD IKSD X X X
RD IKSD kultūras iestādes iegūst papildus finansējumu radošo projektu 
īstenošanai un profesionālās kapacitātes stiprināšanai, konkurētspējas 
paaugstināšanai (Valsts Kultūrkapitāla fonds, ES finanšu instrumenti u.c.).

R9-2 03.01.2022. 30.12.2027.

9126
Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības 
nodrošināšana

Visa pilsēta RD IKSD X

Nodrošināta Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, izpildot Dziesmu 
svētku likumā noteikto, t.sk. iedzīvotāju iesaiste procesā un nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana, atbalstīti līdz 300 amatiermākslas kolektīvi.
Pieejamības nodrošināšana dalībai amatiermākslas kolektīvos - radītas iespējas 
Rīgas iedzīvotājiem atbilstoši savām interesēm piedalīties amatiermākslas 
kolektīvu darbībā, sadarbība ar pašvaldības izglītības iestādēm pašvaldības 
amatiermākslas kolektīvu nodrošināšanā ar telpām mēģinājumiem.
Sadarbības partneru amatiermākslas kolektīvu atbalsta konkursa rezultātu 
izvērtēšana un līgumu slēgšana no 2024.gada līdz 2028.gadam.

R4-13, R9-1, 
R9-2, R9-6, 
R9-11, R9-
15

01.06.2021. 30.12.2027.

APS0567 Tradicionālās kultūras un amatu centrs P04_ Apkaime RD IKSD RD ĪD X

Tradicionālās kultūras un amatu centra izveide un pasākumu plānošanas 
pilnveide, kas nodrošina iedzīvotājiem un pilsētas viesiem tautas lietišķās 
mākslas studiju un tradicionālo prasmju demonstrējumus, radot atbilstošu vidi 
tradicionālās kultūras sekmīgai integrācijai 21.gs. kontekstā. Rīcības ietvaros:
1. līdz 2022.gada nogalei izstrādāta centra darbības koncepcija un veikta 
potenciālo vietu izpēte, pieņemts lēmums par turpmāko projekta virzību;
2. līdz 2024.gada nogalei izstrādāts būvprojekts, veikta telpu pielāgošana un 
būvdarbi.

R9-2, R9-11 03.01.2022. 30.12.2024.

9135
Sadarbības projektu īstenošana ar valsts kultūras institūcijām 
kultūras pakalpojumu pieejamībai

Visa pilsēta RD IKSD X X
Dažādu valsts nozīmes sadarbības projektu īstenošana ("Sudmaliņas", "Baltica", 
Dziesmu un deju svētki u.c.), sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras 
centru.

R9-2, R9-8 01.06.2021. 30.12.2027.

9.2. uzdevums "Stiprināt profesionālās mākslas un kultūras procesu, atbalstot laikmetīgu un augstas kvalitātes saturu"  

9.3. uzdevums "Nodrošināt iespēju ikvienam rīdziniekam līdzdarboties kultūras procesā, t.sk. Dziesmu un deju svētku kustībā, tradicionālajās un mūsdienu amatiermākslas praksēs" 

39



PVM ID Rīcības nosaukums
Saistītās 

prioritātes 
ID

Saistīto 
uzdevumu 

ID
Mērogs

Galvenais 
izpildītājs

Saistītie izpildītāji
Projekta 
partneri

PB ES PL PS CT VB Paredzamie rezultāti Rādītājs
Plānotais 
sākuma 
datums

Plānotais 
beigu datums

APS0140
Kultūras iestāžu (t.sk. bibliotēku, kultūras un atpūtas centru) 
atjaunošanas darbi

Visa pilsēta RD ĪD X

Kultūras iestāžu (t.sk. bibliotēku, kultūras un atpūtas centru) atjaunošanas darbi:
1. Rīgas Bolderājas bibliotēka Gaigalas ielā 3 (2022.gads)
2. Rīgas Torņkalna bibliotēkas ar NVO izveide Ojāra Vācieša ielā 2 (2022.gads);
3. Kultūras un atpūtas centrs "Imanta" Anniņmuižas bulvārī 29, 2.kārta 
(2022.–2023.gads);
4. Kultūras centra "Iļģuciems" Lidoņu ielā 27 k-2 atjaunošanas darbi 
(2022.–2026.gads);
5. Filiālbibliotēkas "Rēzna" atjaunošanas darbi (2022.–2024.gads);
6. Rīgas Pļavnieku bibliotēkas atjaunošanas darbi (2022.–2024.gads);
7. Koncertzāles "Ave Sol" Citadeles ielā restaurācijas un pārbūves darbi 
(2022.–2027.gads).

R9-1, R9-2, 
R9-3, R9-6, 
R9-12, R9-
13, R9-14, R-
15

02.01.2021. 30.12.2027.

APS0345
Bibliotēku kā kopienu zināšanu, mākslas, kultūras un 
tikšanās vietu attīstība, trešās telpas vadlīniju noteikšana

Visa pilsēta RD IKSD
Rīgas Centrālā 
bibliotēka

X
Definētas un aprakstītas vadlīnijas trešās telpas principiem sadarbībai ar 
nevalstisko sektoru un dizaina vadlīnijas. Izstrādes procesā nodrošināta dažādu 
nozaru pašvaldības iestāžu, NVO un apkaimju pārstāvniecība. 

R9-4, R9-5, 
R9-6, R9-12, 
R9-13

01.06.2021. 30.12.2022.

APS0346 Kultūras centru darbības modeļa aktualizēšana Visa pilsēta RD IKSD X

Kultūras centrs kā integrēts tradicionālās un mūsdienu amatiermākslas prakšu un 
profesionālās mākslas attīstības centrs, nemateriālā kultūras mantojuma radītājs 
un uzturētājs, apkaimes kopienas saliedētājs. Aktualizēts kultūras centru darbības 
modelis, nodrošinot dažādu nozaru pašvaldības iestāžu, NVO un apkaimju 
pārstāvniecību. Izvērtēt iespēju kultūras centros nodrošināt plašāku pusaudžu un 
jauniešu līdzdalību mūsdienu kultūras izpausmēs, piemēram, fotomākslā, 
mūsdienu dejā, cirkā, teātrī, neakadēmiskajā mūzikā u.c.

R9-2, R9-4, 
R9-6, R9-14, 
R9-15

01.07.2021. 30.12.2022.

APS1018
Ēkas Brīvības ielā 49/53 atjaunošanas programmas 
noteikšana

P03_, P06_
P03-06, 
P06-03

Visa pilsēta SIA "Rīgas nami"
RD IKSD, Rīgas 
Centrālā bibliotēka, 
RD MVD

X
Ēkas atjaunošanas un attīstības programmas noteikšana sadarbībā ar pašvaldības 
pārstāvju līdzdalību, t.sk. paredzot iespējas paplašināt un attīstīt Rīgas Centrālās 
bibliotēkas funkciju.

R3-4, R9-12 03.01.2022. 30.12.2022.

APS1019
Rīgas Centrālās bibliotēkas Brīvības ielā 49/53 attīstības 
iecere

P08_
Rīgas 
metropoles 
areāls

RD IKSD
Rīgas Centrālā 
bibliotēka, SIA 
"Rīgas nami"

X

Sadarbībā ar citām RD struktūrvienībām nodrošināta Rīgas Centrālās bibliotēkas 
attīstības un rekonstrukcijas vajadzību apzināšana un ieceres tālāka virzība. 
Rīcības ietvaros:
- izveidota starpnozaru komanda projekta ieceres nodefinēšanai un attīstībai;
- apzinātas RCB galvenās ēkas attīstības vajadzības, papildus īstenojamās 
funkcijas, noteikti projekta attīstības mērķi un apjoms;
- izvērtēti finansējuma avoti, noteikts īstenošanas modelis un provizoriskais laika 
ietvars.

R9-2, R9-3, 
R9-12, R9-
13

03.01.2022. 30.12.2022.

APS0347
Rīgas Kongresu nama atjaunošana un priekšlaukuma 
labiekārtošana

P02_, P03_, 
P08_

P08-05, 
P02-05, 
P03-06

Visa pilsēta SIA "Rīgas nami" X X

Būvniecības darbi (saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju); 
jauna un mūsdienīga aprīkojuma iegāde. Rīcības ietvaros īstenoti:
1. Rīgas Kongresu nama lielās zāles un publiskās zonas atjaunošanas darbi;
2. Rīgas Kongresu nama ieejas mezgla, priekšlaukuma labiekārtojuma un 
teritorijas apgaismojuma atjaunošana;
3. Rīgas Kongresu nama jaunā zīmola un identitātes izstrāde; 
4. pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas būtiski tiks paaugstināti klientu 
apkalpošanas principi, uzlabots un paplašināts apmeklētājiem un pasākumu 
rīkotājiem pieejamais servisa pakalpojumu piedāvājums;
5. pēc atjaunošanas Rīgas Kongresu nams tiks izveidots kā mūsdienīga, 
multifunkcionāla un starptautiska muzikāli un saturiski augstvērtīgu pasākumu 
norises vieta ar vismaz 1283 sēdvietām;
6. ēkas priekšlaukuma un kafejnīcas zonas paplašināšana kanālmalā, publiskās 
ārtelpas labiekārtošana un attīstība.

R8-9, R8-10, 
R8-14, R9-2, 
R9-7, R9-8

01.06.2021. 30.12.2025.

9.5. uzdevums "Palielināt pilsētas starptautisko kultūras konkurētspēju" 

9.4. uzdevums "Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas principiem un veidot atvērtus un iekļaujošus kultūras centrus" 
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PVM ID Rīcības nosaukums
Saistītās 

prioritātes 
ID

Saistīto 
uzdevumu 

ID
Mērogs

Galvenais 
izpildītājs

Saistītie izpildītāji
Projekta 
partneri

PB ES PL PS CT VB Paredzamie rezultāti Rādītājs
Plānotais 
sākuma 
datums

Plānotais 
beigu datums

APS0342 "Spartaka" galerijas izveidošana Elizabetes ielā 61 P08_ P08-05
Rīgas 
metropoles 
areāls

SIA "Rīgas nami" X X X

Labiekārtotas, modernas telpas kultūras un mākslas pasākumu norisei. Rīcības 
ietvaros:
1. galerijas koncepcijas izstrāde, piesaistot kuratoru ar pieredzi starpdisciplināra 
kultūras un mākslas nozares projekta realizācijā;
2. projektēšanas un būvniecības darbi (2022.-2023.gada vidus); 
3. interjera un ekspozīcijas projektēšana un  ierīkošana (2022.-2023.gada 
beigas); 
4. projekta rezultāts - starptautiski atpazīstama kultūras vieta (ekspozīcija), 
izmantojot pētnieciskos materiālus par 20. gs. 20. gadu kino 
avangardu/modernismu un inovatīvu kino valodu, kas būtiski ietekmējis 
mūsdienu pasaules kinokultūras un starpmākslu žanru attīstību, vienlaicīgi 
nodrošinot sabiedrības izglītošanu par Eizenšteina ietekmi uz dažādām mākslas 
nozarēm.

R8-9, R9-2, 
R9-3, R9-4, 
R9-7, R9-8

03.01.2022. 30.06.2023.

APS1020
Atbalsts nacionālas nozīmes kultūras organizāciju un iestāžu 
attīstībai Rīgā

P01_, P02_, 
P08_

P08-04, 
P08-05

Rīgas 
metropoles 
areāls

RD PAD
LR Kultūras 
ministrija

X X X
Sadarbojoties ar valsts iestādēm, atbalstīt starptautiski nozīmīgu kultūras un 
mākslas iestāžu attīstību Rīgā, nodrošinot to pilnvērtīgu integrāciju pilsētas 
telpiskajā struktūrā (Kultūras ministrijas projektu ieceres skatīt IP pielikumā).

R9-3, R9-7, 
R9-8

03.01.2022. 30.12.2027.
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Pielikums Nr.1 

PRIORITĀTES  

   

Apzīmējums Prioritātes nosaukums 

P01 Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā  

P02 Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide  

P03 
Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu 
mazināšanai  

P04 Kvalitatīva un pieejama izglītība  

P05 Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība  

P06 Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība  

P07 Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta  

P08 Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku  

P09 Daudzveidīga un autentiska kultūrvide  

 



Pielikums Nr.2 

UZDEVUMI  

Apzīmējums Uzdevuma nosaukums  

1.prioritāte  
Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā 

P01-01 
Padarīt sabiedrisko transportu par Rīgas 
mobilitātes mugurkaulu  

P01-02 Ieviest mobilitātes hierarhiju  

P01-03 Mobilitāti attīstīt sabalansēti  

P01-04 
Veidot ērtu un drošu mobilitāti daudzveidīgas 
publiskās ārtelpas attīstībai  

P01-05 
Veicināt sadarbību mobilitātes jomā Rīgā un 
Pierīgā  

2.prioritāte  
Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide 

P02-01 
Attīstīt apkaimju centrus, veicinot publiskās 
ārtelpas funkcionālo daudzveidību 

P02-02 
Saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot 
zaļo infrastruktūru Rīgā 

P02-03 
Veicināt plašāku pieejamību krastmalām un ūdens 
telpām un to lietojumu, kā arī attīstīt nepieciešamo 
infrastruktūru 

P02-04 
Saglabāt pilsētas kultūrvēsturisko ainavu, 
saudzējot un atjaunojot apbūves aizsardzības 
teritorijas  

P02-05 
Veidot vienotu un pieejamu publiskās ārtelpas 
tīklojumu ar ērtu navigāciju un pārdomātu 
pilsētvides komunikāciju 

P02-06 Izveidot kompleksas pilsētvides pārvaldības modeli   

P02-07 
Veidot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem drošu 
pilsētvidi 

3.prioritāte  
Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu 

mazināšanai 

P03-01 
Pilnveidot vides kvalitātes un klimata pārmaiņu 
ietekmes uzraudzības un sabiedrības informēšanas 
sistēmu 

P03-02 Uzlabot vides kvalitāti  

P03-03 Mazināt plūdu un krastu erozijas riskus 

P03-04 
Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un 
pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem 

P03-05 
Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu 
saimniecības attīstību 



P03-06 Mazināt klimata pārmaiņas 

4.prioritāte  
Kvalitatīva un pieejama izglītība 

P04-01 
Ieviest kompetenču pieeju vispārējās izglītības 
saturā 

P04-02 Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci  

P04-03 Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā  

P04-04 Veicināt sabiedrībā izpratni par iekļaujošu izglītību  

P04-05 
Uzlabot iedzīvotāju neformālās izglītības 
piedāvājumu un pieejamību   

P04-06 
Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un 
profesionālās ievirzes programmu un aktivitāšu 
piedāvājumu un pieejamību 

P04-07 
Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras 
pieejamību  

5.prioritāte  
Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība 

P05-01 
Veidot un īstenot pārdomātu un uz vienlīdzīgiem 
nosacījumiem balstītu mājokļu programmu Rīgā  

P05-02 
Nodrošināt mājokļu pieejamību dažādām 
iedzīvotāju grupām 

P05-03 
Veicināt kompleksu dzīvojamā fonda atjaunošanu 
un sekmēt dzīves telpas uzlabošanu 

P05-04 Jaunu mājokļu attīstība  

6.prioritāte  
Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība 

P06-01 
Pilnveidot pašvaldības pakalpojumus, t.sk. turpināt 
e-pakalpojumu ieviešanu 

P06-02 
Uzlabot pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 
darbu, sadarbību un darbības koordinēšanu 

P06-03 
Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, paaugstinot 
darbinieku kompetenci un uzlabojot darba 
apstākļus 

P06-04 
Nodrošināt koordinētu investīciju un nekustamā 
īpašuma pārvaldību 

P06-05 
Sekmēt vienotu komunikāciju, informācijas un datu 
pieejamību   

P06-06 
Veicināt iedzīvotāju un NVO līdzdalību pašvaldībai 
būtisku lēmumu pieņemšanā un funkciju 
īstenošanā 

P06-07 
Īstenot Rīgas stratēģisko interešu pārstāvniecību 
sadarbībā ar reģiona, valsts un ārvalstu institūcijām 

P06-08 
Paaugstināt drošības uzturētāju darbības 
efektivitāti   

7.prioritāte  
Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta 

P07-01 
Nodrošināt modernus sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas risinājumus, kas aprūpējamā 
tuviniekiem ļauj palikt ekonomiski aktīviem 



P07-02 
Attīstīt starpnozaru sadarbību un integrētus 
risinājumus – vienota, saprotama, skaidra rīcība 
sociālo problēmu mazināšanā un novēršanā 

P07-03 
Nodrošināt Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmai 
nepieciešamos cilvēkresursus 

P07-04 
Vairot informācijas tehnoloģiju pratību un 
izmantošanu praksē   

P07-05 
Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu sociālo 
palīdzību atbilstošā apjomā 

P07-06 
Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto 
rīdzinieku integrāciju darba tirgū 

P07-07 
Izveidot proaktīvu sociālo pakalpojumu 
administrēšanas sistēmu 

P07-08 
Veicināt veselības aprūpes pieejamību un uzlabot 
veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru 

P07-09 
Īstenot starpinstitucionālu, uz pierādījumiem 
balstītu sabiedrības veselības politiku 

P07-10 

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

P07-11 

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 

8.prioritāte  
Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku 

P08-01 
Integrēt starptautiskos multimodālos transporta 
mezglus pilsētas struktūrā 

P08-02 
Attīstīt maģistrālās ielas, lai veicinātu pilsētas 
konkurētspēju   

P08-03 
Stiprināt pilsētas sadarbības ekosistēmas un 
atbalstīt inovatīvas uzņēmējdarbības iniciatīvas 

P08-04 
Uzlabot Rīgas tēlu un atpazīstamību, veicinot 
investīciju, tūristu, studentu un augsti kvalificētu 
speciālistu piesaisti 

P08-05 

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

P08-06 
Stiprināt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, piesaistīt 
vietējās un starptautiskās investīcijas, t.sk. no 
starpnacionālajiem uzņēmumiem   

P08-07 
Sekmēt vidi degradējošu teritoriju efektīvāku 
izmantošanu 

9.prioritāte  
Daudzveidīga un autentiska kultūrvide 

P09-01 
Veicināt kultūras un kopienu iniciatīvas apkaimēs 
vietu identitātes un sabiedriskās dzīves 
pilnveidošanai 



P09-02 
Stiprināt profesionālās mākslas un kultūras 
procesu, atbalstot laikmetīgu un augstas kvalitātes 
saturu   

P09-03 

Nodrošināt iespēju ikvienam rīdziniekam 
līdzdarboties kultūras procesā, t.sk. Dziesmu un 
deju svētku kustībā, tradicionālajās un mūsdienu 
amatiermākslas praksēs   

P09-04 
Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši modernas 
bibliotēkas principiem un veidot atvērtus un 
iekļaujošus kultūras centrus 

P09-05 
Palielināt pilsētas starptautisko kultūras 
konkurētspēju 

 



Pielikums Nr.3 

AP2027 RĀDĪTĀJI 
 

Rādītāja 
apzīmējums 

 Rādītājs  

 1. PRIORITĀTE “ĒRTA UN VIDEI DRAUDZĪGA PĀRVIETOŠANĀS PILSĒTĀ” 

Prioritātes rādītāji 

R1-1 Kopējais transporta radītās CO2 emisijas samazinājums, %/periodā 

R1-2 Pilsētas sabiedriskā transporta vidējais braukšanas ātrums 

R1-3 Satiksmes sastrēgumu dēļ pilsētas sabiedriskā transporta neizpildīto reisu īpatsvars no plānotajiem reisiem 

R1-4 

Satiksmes veidu lietotāju sadalījums (modalitāte) pilsētā 
- gājēji 
- velobraucēji 
- sabiedriskā transporta lietotāji 
- vieglā transporta pasažieri 

R1-5 Vieglo automašīnu skaits, kas diennaktī šķērso pilsētas robežu 

R1-6 Pilsētas sabiedriskā transporta pasažieru skaits gadā 

R1-7 Pasažieru skaits pasažieru vilcienu A zonas maršrutos gadā 

R1-8 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta pieejamību 

R1-9 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti 

R1-10 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par gājēju infrastruktūru ikdienas vajadzībām 

R1-11 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par iespēju pārvietoties ar velosipēdu 

R1-12 CSNg skaits Rīgā gadā 



R1-13 CSNgsm skaits, kuros iesaistīti gājēji, Rīgā gadā 

R1-14 CSNgsm skaits, kuros iesaistīti velobraucēji, Rīgā gadā 

R1-15 CSNg bojāgājušo skaits Rīgā gadā 

R1-16 Gada laikā pārvadāto pasažieru skaits reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem, kuru galamērķis ir Rīga 

R1-17 Gada laikā pārvadāto pasažieru skaits reģionālās nozīmes maršrutos ar vilcieniem (B un C zonas maršrutos no vai uz A zonu) 

Uzdevumu rādītāji 

R1-18 Samazinājums transporta radītajā CO2 emisijā no pašvaldības investīcijām satiksmes infrastruktūras projektu īstenošanā, %/periodā 

R1-19 
Izbūvēto mobilitātes punktu skaits  
 

R1-20 Mazemisijas un nulles emisijas transporta līdzekļu īpatsvars pilsētas sabiedriskā transporta ritošajā sastāvā 

R1-21 Gājēju pāreju kopējais skaits  

R1-22 Veloinfrastruktūras kopējais garums Rīgā  

R1-23 Pašvaldības velonovietņu kopējais skaits/ietilpība 

R1-24 
Satiksmes infrastruktūras izbūve, pārbūve vai atjaunošana, m²/periodā: 

- transporta infrastruktūra 
- gājēju infrastruktūra 

R1-25  Ar satiksmes detektoriem aprīkoto luksoforu objektu īpatsvars 

R1-26 Ielu garums ar prioritāti gājējiem, m 

R1-27 Gājēju ielu garums, m/m² 

R1-28 Īstenoto reģionālas vai vietējas nozīmes mobilitātes sadarbības projektu skaits, periodā 

  



2. PRIORITĀTE “DZĪVES KVALITĀTI VEICINOŠA PILSĒTVIDE” 

Prioritātes rādītāji 

R2-1 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par dabas vides daudzumu un kvalitāti apkaimēs  

R2-2 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par teritorijas tīrību apkaimē  

R2-3 Ielu tirdzniecības atļauju skaits apkaimēs 

R2-4 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti savā apkaimē 

R2-5 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par mazās un vidējās uzņēmējdarbības aktivitāti apkaimē 

R2-6 Iedzīvotāju īpatsvars blīvi apdzīvotajās apkaimēs (virs 50 iedz./ha), kuriem ir rotaļlaukums 500 m rādiusā no dzīvesvietas 

R2-7 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par sportošanas un aktīvās atpūtas iespējām apkaimē 

R2-8 Graustu skaits apkaimēs 

R2-9 Sabiedrībai nozīmīgu būvju īpatsvars, kad būvniecības ieceres stadijā saistībā ar vides pieejamības jautājumiem iesaistītas NVO 

R2-10 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par publiskās ārtelpas labiekārtojumu ikdienas vajadzībām (parki, skvēri, ietves, ielu apstādījumi, soliņi, 
bērnu rotaļu laukumi u.tml. ) Rīgā 

R2-11 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par publiskās ārtelpas labiekārtojumu atpūtas vajadzībām (atpūtas vietas, parki, pludmales, krastmalas, 
bērnu rotaļu laukumi u.tml.) Rīgā  

R2-12 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par drošību apkaimē 

Uzdevumu rādītāji 

R2-13 Gada laikā pašvaldības iestādīto koku skaits (dārzos, parkos, skvēros un ielu telpā) 

R2-14 Normatīvo aktu prasībām atbilstošu iedibinātu iekšzemes peldvietu skaits  

R2-15 Neapgaismoto 1. un 2. kategorijas ielu posmu garums 

  



3. PRIORITĀTE ”LABA VIDES KVALITĀTE UN NOTURĪGA PILSĒTAS EKOSISTĒMA KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAI” 

Prioritātes rādītāji 
R3-1 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par gaisa kvalitāti mikrorajonā vai apkaimē 
R3-2 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā vai apkaimē dienā  
R3-3 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā vai apkaimē naktī 
R3-4 Kopējais (aprēķinātais) CO2 emisijas samazinājums pret bāzes gadu 
R3-5 Dienu skaits gadā, kad pārsniegta normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10 (monitoringa 

stacija Brīvības ielā 73) 
R3-6 NO2 gada vidējā koncentrācija RD MVD monitoringa stacijās, µg/m³: 

- Mīlgrāvja iela 10 
- Brīvības iela 73 
- Kantora iela 32 

R3-7 Iedzīvotāju skaits, kas pakļauti būtiskam trokšņu diskomfortam 
R3-8 Attīrītie notekūdeņi pret kopējo apjomu  
R3-9 Ūdensobjektu skaits ar sliktu ekoloģisko kvalitāti 

R3-10 Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu platība 
R3-11 Centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība 
R3-12 Iedzīvotāju pieslēgums centralizētai ūdensapgādes sistēmai 
R3-13 Centralizētās kanalizācijas pakalpojuma pieejamība (ūdenssaimniecības aglomerācijā) 
R3-14 Iedzīvotāju pieslēgums centralizētās kanalizācijas sistēmai 
R3-15 Iedzīvotāju pieslēgums decentralizētās kanalizācijas sistēmai 
R3-16 Dzīvojamā fonda objektu skaita pieaugums, kuri pieslēgti centralizētās siltumapgādes sistēmai 
R3-17 Relatīvais siltuma zudums siltumtīklā 
R3-18 Šķiroto atkritumu īpatsvars pret kopējo daudzumu 
R3-19 Radītais atkritumu daudzums 
R3-20 Publiski pieejamo atkritumu šķirošanas laukumu skaits 
R3-21 Reģistrēto energokopienu skaits 

  



Uzdevumu rādītāji 
R3-22 Jaunizveidoto enerģētikas, vides un klimata datu kopu skaits pašvaldības datubāzē, periodā 
R3-23 Īstenoto vides, klimata un energopratības izglītības pasākumu skaits pašvaldībā, periodā 
R3-24 Pašvaldības ēku īpatsvars, no kurām tiek ievākti dati par ēku energoefektivitāti 
R3-25 Attīrīto piesārņoto vietu platība, periodā 
R3-26 Realizēto projektu skaits, kas mazina lietus notekūdens nonākšanu centralizētajā kanalizācijas kopsistēmā, periodā 
R3-27 Realizēto aprites ekonomikas veicināšanas pasākumu skaits, periodā 
R3-28 Enerģētikas nabadzības mazināšanas pasākumu skaits, periodā 

4. PRIORITĀTE “KVALITATĪVA UN PIEEJAMA IZGLĪTĪBA” 

Prioritātes rādītāji 

R4-1 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu  
- pieejamību 
- kvalitāti  

R4-2 Pozitīvs pašvaldības PII audzēkņu vecāku vērtējums par pakalpojuma kvalitāti 

R4-3 To Rīgā deklarēto bērnu īpatsvars, kuri ir nodrošināti ar pirmsskolas izglītības pakalpojumu (pašvaldības un privātajās PII, kā arī bērnu 
uzraudzības pakalpojumu) 

R4-4 9. klašu beidzēju īpatsvars, kuri apliecības vietā saņem tikai liecību  

R4-5 12. klašu beidzēju īpatsvars, kuri atestāta vietā saņem tikai liecību  

R4-6 Jauniešu apmierinātība ar viņu iesaisti izglītības iestādes problēmjautājumu risināšanā 

R4-7 Atbalsta speciālistu likmju skaits vispārizglītojošajās skolās (izglītības psihologs, skolotājs logopēds, sociālais pedagogs, speciālais 
pedagogs) 

R4-8 Bērnu skaits ar speciālajām vajadzībām speciālās izglītības programmās vispārējās izglītības iestādēs (bez speciālajām izglītības iestādēm) 

R4-9 Bērnu skaits ar atbalsta pasākumiem vispārējās izglītības skolās 

R4-10 Bērnu skaits ar atbalstu valsts valodas apguvei vispārējās izglītības iestādēs gadā (jauniebraucēji, remigranti)  



R4-11 Iesaistītās vispārējās izglītības iestādes, kuras sniedz atbalstu valsts valodas apguvei (jauniebraucējiem, remigrantiem), % 

R4-12 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par iespējām pilnveidoties, apmeklējot neformālās izglītības kursus 

R4-13 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par iespējām bērniem iesaistīties pulciņos un kolektīvos  

R4-14 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu pieejamību 

Uzdevumu rādītāji 

R4-15 Rīgas vispārējās izglītības skolotāju vidējā alga (1.–12. klase) pret vidējo algu Rīgā  

R4-16 Vispārējās izglītības skolotāju skaits, kuri apmeklējuši digitālās pilnveides kursus  

R4-17 Pašvaldības ieguldījums tehnoloģijās izglītības iestādēs 

R4-18 Datoru skaits, kas nav vecāki par 5 gadiem, uz 100 skolēniem 

R4-19 Pedagogu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas pilnveidē 

R4-20 Organizēto pasākumu skaits pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei 

R4-21 Dalībnieku skaits, kuri saņēmuši apliecību par piedalīšanos neformālās izglītības kursos 

R4-22 Piedāvāto neformālo izglītības mācību un pieredzes pasākumu skaits 

R4-23 Audzēkņu skaits interešu izglītības programmās pašvaldības izglītības iestādēs  

- interešu izglītības  
- profesionālās ievirzes sporta izglītības 
- profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības 
- vispārējās izglītības (skolas) 

R4-24 Organizētās izglītības iestāžu nometnes vai/un tajās iesaistītie bērni un jaunieši  
- nometņu skaits  
- iesaistīto bērnu skaits 

R4-25 Atbalstītie interešu pasākumi vai/un aktivitātes un tajās iesaistītie izglītojamie 

- pasākumu skaits  
- izglītojamo skaits 

R4-26 Audzēkņu skaits izglītības programmās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  



- sporta  
- mūzikas un mākslas  

R4-27 Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sporta veidu attīstības programmās 

5. PRIORITĀTE “DAUDZVEIDĪGU UN KVALITATĪVU MĀJOKĻU PIEEJAMĪBA” 

Prioritātes rādītāji 

R5-1 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par mājokļu piedāvājumu Rīgā  

R5-2 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par mājokļu kvalitāti Rīgā kopumā  

R5-3 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādījušas atsevišķas problēmas sava mājokļa vidē  
- troksnis no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, ielas vai āra  
- apkārtējās vides piesārņojums, putekļi un citas vides problēmas dzīvesvietas tuvumā  
- vardarbība un noziedzības līmenis dzīvesvietas apkārtnē 

R5-4 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par personisko (un mājokļa) drošību  

R5-5 Mājokļa izdevumi pret rīcībā esošo ienākumu  

R5-6 Siltumenerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu ēkām uzraudzības periodā 

R5-7 Pozitīvs iedzīvotāju viedoklis par mājokļa pieejamību  vides ziņā (lifti, uzbrauktuves u.tml.) 

R5-8 Dzīvokļu skaits sociālajās mājās/sociālo dzīvokļu skaits ārpus sociālajām mājām  

R5-9 Pašvaldības īres dzīvokļu skaits 

R5-10 Pašvaldības dzīvokļu skaits, kuros nav dzīvošanai piemērotu apstākļu 

R5-11 Personu/ģimeņu skaits, kuras reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā mājokļa jautājuma dēļ 

R5-12 Vidējais gaidīšanas laiks no reģistrācijas palīdzības saņemšanai līdz mājokļa izīrēšanai 

R5-13 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norāda uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem 

R5-14 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras mājokļa uzturēšanas izdevumus uzskata par lielu apgrūtinājumu  

R5-15 Dzīvojamais fonds  
- kopējā platība  
- platība uz 1 pastāvīgo iedzīvotāju 



R5-16 Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī 

R5-17 Gadā ekspluatācijā pieņemto (2 vai vairāk dzīvokļu) ēku platība 

R5-18 Gadā izsniegto būvatļauju skaits dzīvojamām mājām: jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas (3 un vairāk dzīvokļu nami) 

R5-19 Gadā ekspluatācijā nodoto dzīvojamo ēku skaits: jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas (3 un vairāk dzīvokļu nami)  

Uzdevumu rādītāji 

R5-20 Ar pašvaldības atbalsta palīdzību pielāgotie dzīvokļi personām ar invaliditāti uzraudzības periodā  

R5-21 Pēc atbalsta programmām atjaunotās daudzdzīvokļu ēku skaits uzraudzības periodā  

R5-22 Ar pašvaldības līdzfinansējumu realizēto bīstamības novēršanas projektu skaits dzīvojamās mājās uzraudzības periodā 

R5-23 Ar pašvaldības līdzfinansējumu realizēto siltināšanas projektu skaits dzīvojamās mājās 

R5-24 Personu/ģimeņu skaits gadā, kuras saņēmušas pašvaldības palīdzību mājokļa jautājuma risināšanai  

6. PRIORITĀTE “MŪSDIENĪGA UN ATVĒRTA PILSĒTAS PĀRVALDĪBA” 

Prioritātes rādītāji 

R6-1 Vēlētāju aktivitāte pašvaldības vēlēšanās  

R6-2 Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā  

R6-3 Iedzīvotāju vēlme dzīvot Rīgā  

R6-4 E-pakalpojumu kopējais lietojuma reižu skaits rīdzinieka portālā 

R6-5 Pašvaldības dienestu administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju 

R6-6 Personāla mainība pašvaldībā 

R6-7 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu (plāniem, lēmumiem utt.)  

R6-8 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt 
savu viedokli  

R6-9 Apkaimju biedrību skaits  

R6-10 Pašvaldības policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem  



R6-11 Apmierinātības indekss ar korupcijas risku mazināšanu pašvaldības darbā 

Uzdevumu rādītāji 

R6-12 Pašvaldības sniegto pakalpojumu īpatsvars, kuri pieejami kā e-pakalpojumi vienotajā rīdzinieka portālā 

R6-13 E-pakalpojumu īpatsvars, kas pieejami no vienotā rīdzinieka portāla un kuriem veikts pakalpojumu redizains 

R6-14 Pašvaldības darbinieku skaits  

R6-15 Administratīvie izdevumi uz 1 pašvaldības darbinieku  

R6-16 Apmācības vai kursus apmeklējušo pašvaldības darbinieku skaits  

R6-17 Pašvaldības izmantoto informācijas sistēmu īpatsvars, kas balstīti modernā, atvērtā IKT arhitektūrā 

R6-18 Budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība pret budžeta ieņēmumiem 

R6-19 Pašvaldības parādsaistību pamatsumma pret budžeta ieņēmumiem 

R6-20 Rīgas “Standard & Poor’s” kredītreitings 

R6-21 Datu analīzei un modelēšanai pieejamo datu kopu skaits pašvaldības centralizētajā datu noliktavā un atvērto datu formātā 

R6-22 Pašvaldības departamentu īpatsvars, kuri ikdienas darbā izmanto datu analītikas risinājumu 

R6-23 Rīgā darbojošos NVO skaits, kuras parakstījušas sadarbības memorandu ar pašvaldību 

R6-24 Sadarbības projektu skaits RMA teritorijā, kumulatīvi  

R6-25 Pašvaldības sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, institūcijām, sadarbības tīkliem  

R6-26 Kopējais Rīgas sadraudzības pilsētu skaits / aktīvo sadraudzības pilsētu skaits 

R6-27 Vidējais policijas reaģēšanas laiks (ierašanās notikuma vietā)  

R6-28 RPP veidoto sižetu skaits sociālajos medijos 

R6-29 Rīgas mācību iestādēs noorganizēto izglītojošo pasākumu skaits  

R6-30 Videonovērošanas kameru skaits pilsētas publiskajās vietās  

R6-31 Iesaistīto personu skaits pašvaldības komunikācijā par drošības jautājumiem 

  



7. PRIORITĀTE “VESELĪGA, SOCIĀLI IEKĻAUJOŠA UN ATBALSTOŠA PILSĒTA” 

Prioritātes rādītāji 

R7-1 Jaunpiedzimušo paredzamais mūža ilgums, gadi 

R7-2 Potenciāli zaudētie mūža gadi līdz 64 g. v., uz 100 000 iedzīvotāju  

R7-3 Sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem, kā arī veselības aprūpei izlietoto līdzekļu īpatsvars pret pašvaldības budžetu 

R7-4 Bērnu skaits bērnu aprūpes iestādēs  

R7-5 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par primārās veselības aprūpes ārstu pieejamību  

R7-6 Aptaujāto īpatsvars, kuri sociālos pakalpojumus uztver kā investīciju sabiedrības labklājībā  

R7-7 Iedzīvotāju gatavība pieņemt dažādu (etnisko, sociālo, reliģisko utt.) grupu pārstāvjus  

Uzdevumu rādītāji 

R7-8 Individuālo sociālo rehabilitācijas programmu saņēmēju bērnu skaits ar funkcionēšanas traucējumiem  

R7-9 Cilvēku skaits, kuri gaida rindā uz SAC 

R7-10 Cilvēku skaits, kuri gaida rindā uz grupu dzīvokli 

R7-11 Klientu skaits sociālajos pakalpojumos kopā 

R7-12 Cilvēku skaits, kuri gaida rindā uz ģimenes asistenta pakalpojumu 

R7-13 Dienu skaits, kas jāgaida rindā uz SAC  
- personas ar demenci  
- personas bez demences 

R7-14 Pakalpojumu skaits, kuros ieviests līdzmaksājuma (jeb vaučera) princips 

R7-15 Pakalpojuma “Aprūpe dzīvesvietā” pilngadīgo saņēmēju skaits 

R7-16 Pakalpojuma “Aprūpe dzīvesvietā” pilngadīgo saņēmēju īpatsvars pret visiem aprūpes pakalpojumu saņēmējiem 

R7-17 Bērnu skaits ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri saņem sociālos pakalpojumus  

R7-18 Gadā izveidoto jaunu ģimeniska tipa sociālo pakalpojumu skaits 

R7-19 Dienas aprūpes centru skaits pie izglītības iestādēm 



R7-20 Īstenoto sociālās korekcijas programmu skaits bērniem un jauniešiem 

R7-21 Vardarbības risku mazināšanai un prevencijai ģimenēs veltīto starpinstitucionālās sadarbības darba grupu sanāksmju skaits 

R7-22 Bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem veltīto darba grupu sanāksmju skaits 

R7-23 Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu nodarbinātības veicināšanai veltīto darba grupu sanāksmju skaits 

R7-24 Pašvaldības sociālajos pakalpojumos nodarbināto skaits 

R7-25 Sociālā darbinieka mēnešalga pret mēneša vidējo bruto darba samaksu Rīgā par pilnas slodzes darbu 

R7-26 Darbinieku mainība pašvaldības sociālo pakalpojumu iestādēs 

R7-27 Vakanču skaits pašvaldības sociālo pakalpojumu iestādēs vidēji mēnesī 

R7-28 Aprūpējamo skaits uz 1 aprūpētāju RSAC (dienas laikā) 

R7-29 Sociālā darba speciālistu skaits, kuri uzsāk darbu RD Labklājības departamentā un tā pakļautības iestādēs pēc studijām augstskolā ar 
pašvaldības līdzfinansējumu 

R7-30 Izveidoto prakses vietu skaits Rīgas sociālo pakalpojumu sniedzēju organizācijās 

R7-31 Izstrādāto Rīgas sociālo pakalpojumu darbinieku motivēšanas un profesionālā ieguldījuma novērtēšanas modeļu skaits 

R7-32 E-vidē pieprasītā sociālā palīdzība (t.sk. ar e-pakalpojumu noformētās ILD) un sociālie pakalpojumi  

- iesniegumi  
- ILD 

R7-33 Klientu skaits, kuri saņem sociālo aprūpi dzīvesvietā un izmanto labklājības IKT (welfare technologies)  

- aprūpētā dzīvesvieta  
- drošības poga  
- video vizīte 

R7-34 Izmaksāto sociālo pabalstu mērķtiecīguma datu analīzes un izvērtējumu skaits  

R7-35 RD LD mājaslapas papildinājums ar virtuālo asistentu (čatbotu) par sociālās palīdzības risinājumiem  

R7-36 Darbinieku skaits darbam ar ielu jauniešiem  

R7-37 Aktivizēto NEET jauniešu skaits (iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā, PROTI un DARI! projektā)  



- kopā iesaistītie jaunieši  
- t.sk. nodarbinātībā  
- t.sk. izglītībā 

R7-38 Atbalstīto sociālās uzņēmējdarbības projektu skaits 

R7-39 Darba integrācijas sociālo uzņēmumu skaits Rīgā 

R7-40 Cilvēku skaits ar invaliditāti, kuri ir integrēti darba tirgū pēc sociālo pakalpojumu saņemšanas 

R7-41 Veikto sociālā darba prakses pētījumu skaits 

R7-42 Veikto Rīgas un Pierīgas pašvaldību sociālo pakalpojumu nodrošinājuma salīdzinošo izvērtējumu skaits 

R7-43 Veikto mērķa grupu vajadzību, esošo sociālo pakalpojumu sniegšanas tendenču, prognozes un izmaksu adekvātuma izvērtējumu skaits  

R7-44 Jaunu sociālo pakalpojumu skaits attiecīgajā gadā (jaunās adresēs) 

R7-45 Pašvaldības budžeta investīciju palielinājums sabiedrības veselības veicināšanai uz 1 iedzīvotāju 

R7-46 Bērnu un jauniešu atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi 
a) alkohola lietošana vismaz 1 dienu pēdējo 30 dienu laikā (11−15 g. v.) 
- zēni  
- meitenes 

b) narkotiku lietošanas izplatība skolēnu vidū (15−16 g. v.) pēdējā gada laikā 
- marihuāna un hašišs  
- ekstazī  
- amfetamīns 

c) smēķēšanas izplatība 11−15 g. v. grupā, smēķē vismaz 1 reizi nedēļā 
- zēni  
- meitenes 



R7-47 Lieka ķermeņa masa, aptaukošanās, fizisko aktivitāšu un uztura paradumi bērniem un jauniešiem 
a) pietiekama fiziskā aktivitāte pēdējās nedēļas laikā 11−15 g. v. grupā  
- zēni  
- meitenes  

b) augļu un dārzeņu lietošana vismaz 1 reizi dienā 11−15 g. v. grupā  
- augļi  
- dārzeņi 

c) lieka ķermeņa masa, ieskaitot aptaukošanos  
- bērniem līdz 7 g. v.  
- pusaudžiem (11−15. g. v.)  

 zēni  
 meitenes 

R7-48 Mirstība no ārējiem nāves cēloņiem uz 100 000 iedzīvotāju 
- kopā  
- līdz 14 g. v.  

R7-49 Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi Rīgas darbspējīgo iedzīvotāju vidū 
a) ikdienas smēķētāju īpatsvars (15−74 g. v.) 
- vīrieši  
- sievietes 

b) pēdējā gada laikā pārmērīgo alkohola lietotāju īpatsvars darbspējas vecumā (15−74 g. v.) 
c) narkotiku lietošanas īpatsvars darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū (15–64 g. v.) pēdējā mēneša laikā pret attiecīgā vecuma iedzīvotāju 
skaitu  



R7-50 Fizisko aktivitāšu un uztura paradumi Rīgas darbaspējīgo iedzīvotāju vidū 
a) iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā ir mainījuši uztura un citus paradumus 
- vīrieši  
- sievietes 
- kopā 

b) Rīgas iedzīvotāju īpatsvars, kuri brīvajā laikā vismaz 4–6 reizes nedēļā veic fiziskus vingrojumus 
- vīrieši  
- sievietes 

R7-51 Saslimstība ar izplatītākajām infekcijas slimībām 
- HIV gadījumu skaits (absolūtos skaitļos)  
- ar aktīvo tuberkulozi uz 100 000 iedzīvotāju  
- ar B un C hepatītu (absolūtos skaitļos) 

R7-52 Bērnu un pusaudžu psihoemocionālā veselība  
- Pusaudžu īpatsvars, kuri norāda, ka viņiem ir: 

 nozīmīgas emocionālās, uzvedības grūtības 
 saskarsmes grūtības ar vienaudžiem 

- Bērnu īpatsvars, kuri norāda, ka ir cietuši no skolasbiedru ņirgāšanās 

R7-53 Pieaugušo iedzīvotāju psihoemocionālā veselība  
- personu īpatsvars, kas pēdējā mēneša laikā nav izjutušas sasprindzinājumu, stresu vai nomāktību, demogrāfiskajās grupās  
- respondenti, kas norāda uz pieaugošu depresiju, demogrāfiskajās grupās 

R7-54 Iesniegto un atbalstīto projektu skaits sabiedrības integrācijas projektu konkursā, t.sk. jauniebraucēju atbalsta jomā 

R7-55 Cilvēku īpatsvars, kas iesaistās brīvprātīgo darbā  

R7-56 Rīgas Invalīdu lietu padomē ierosināto un īstenoto iniciatīvu skaits 

R7-57 Atbalstīto NVO projektu skaits 

R7-58 Brīvprātīgo skaits pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās 

R7-59 Nevalstisko sporta organizāciju skaits, kurām sniegts atbalsts kapacitātes stiprināšanai 



R7-60 Ikgadējā sacensību kalendārā iekļauto sporta veidu skaits 

R7-61 Atbalstīto tautas sporta pasākumu skaits / sacensību dalībnieku skaits  

R7-62 Atbalstīto bērnu un jauniešu sporta pasākumu skaits / sacensību dalībnieku skaits 

R7-63 Atbalstīto veterānu un senioru sporta pasākumu skaits / sacensību dalībnieku skaits 

R7-64 Atbalstīto sacensību skaits personām ar īpašām vajadzībām / sacensību dalībnieku skaits 

R7-65 Atbalstīto sportistu un komandu skaits 

R7-66 Rīdzinieku skaits, kuri kalendārajā gadā guvuši nozīmīgus sasniegumus sportā 

8. PRIORITĀTE “KONKURĒTSPĒJĪGA PILSĒTA AR INOVATĪVU EKONOMIKU” 

Prioritātes rādītāji 

R8-1 IKP faktiskajās cenās uz 1 iedzīvotāju Rīgā salīdzinājumā ar Tallinu 

R8-2 Uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 

R8-3 Pilsētu attīstības novērtējuma indekss (IESE Cities in motion index), CIMI indeksa vērtība 

R8-4 Strādājošo vidējā darba samaksa Rīgā, bruto 

R8-5 Starptautiskā ilgtermiņa migrācija Rīgā, saldo 

R8-6 Informācijas un komunikācijas pakalpojumu sektora īpatsvars pilsētas kopējā pievienotajā vērtībā 

R8-7 Darbavietu skaits starptautiskajos biznesa pakalpojumu centros Latvijā 

R8-8 Apstrādes rūpniecības sektora īpatsvars pilsētas kopējā pievienotajā vērtībā 

R8-9 Gadā apkalpoto personu skaits Rīgas viesnīcās un tūrisma mītnēs 

R8-10 Rīgas viesnīcu numuru vidējais noslogojums nesezonā (oktobris–aprīlis) 

Uzdevumu rādītāji 

R8-11 No jauna izbūvēto, atjaunoto vai pārbūvēto tiltu skaits plānošanas periodā, kumulatīvi 

R8-12 No jauna izbūvēto vai pārbūvēto B kategorijas ielu posmu kopgarums plānošanas periodā, kumulatīvi 

R8-13 Pilotteritorijās testēto tehnoloģiju skaits, kumulatīvi 



R8-14 Delegātu skaits gada laikā Rīgā notikušajos kongresos un konferencēs  

R8-15 Starptautisko sporta federāciju kalendāros iekļauto Rīgā notiekošo augsta līmeņa sacensību skaits gadā 

R8-16 Rīgas Filmu fonda piesaistīto ārvalstu filmu projektu Rīgā iztērētais budžets, kumulatīvi 

R8-17 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza kopējais apmeklētāju skaits gadā 

R8-18 Būvniecības zaļā koridora izmantošanas intensitāte gadā 

9. PRIORITĀTE “DAUDZVEIDĪGA UN AUTENTISKA KULTŪRVIDE” 

Prioritātes rādītāji 

R9-1 16 gadu vecumu sasniegušo iedzīvotāju uzticēšanās citiem (vidējais skalā no 0 līdz 10)  

R9-2 Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Rīgā 

R9-3 ES Kultūras un radošo pilsētu novērtējuma indekss  

R9-4 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri apmeklē kultūras un izklaides pasākumus savā apkaimē 

R9-5 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri jūtas piederīgi savai apkaimei 

R9-6 Iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās savas apkaimes sabiedriskajā dzīvē 

R9-7 Rīgas mājsaimniecību patēriņš atpūtai un kultūrai pret kopējiem izdevumiem 

R9-8 Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri kultūras pasākumus Rīgā apmeklē vismaz reizi gadā 

Uzdevumu rādītāji 

R9-9 Projektu konkursa apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanai gadā īstenotie projekti pret apstiprinātajiem projektiem 

R9-10 Apmeklētāju skaits radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursa ietvaros īstenotajās aktivitātēs 

R9-11 Dalībnieku skaits amatiermākslas kolektīvos Rīgā 

R9-12 RCB Centrālās bibliotēkas apmeklējumu skaits 

R9-13 RCB tīkla kopējais apmeklējumu skaits  

R9-14 Kultūras centros notikušo pasākumu kopējais apmeklējumu skaits 

R9-15 Kopējais kolektīvu skaits, kas darbojas kultūras centros 

 


