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DARBA UZDEVUMS 

Apkaimju centru attīstības plāna izstrādei 

1. Izstrādes pamatojums 

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam nosaka nepieciešamību 

pašvaldībai definēt apkaimju centrus un tos sākt attīstīt. Rīgas teritorijas plānojumā, kas 

apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr.1091 “Par teritorijas plānojuma 

apstiprināšanu” ir noteikti 33 apkaimju centri, kuros potenciāli būtu jāveic mērķtiecīgi 

ieguldījumi to attīstības veicināšanai. Apkaimju centru attīstības plāna (turpmāk – Plāns) 

izstrāde atbilstoši Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam, kas apstiprināta ar Rīgas 

domes 23.02.2022. lēmumu Nr.1284 ir jāuzsāk 2022. gadā (APS0585). 

Šobrīd apkaimju centru attīstību apgrūtina īstenošanas instrumentu trūkums, pašvaldības 

iestāžu nepietiekama koordinācija šajā jomā, kā arī apkaimju centru attīstības prioritāšu 

neesamība, ko paredzēts risināt Plāna izstrādes ietvaros. 

 

2. Plāna izstrādes mērķis  

Izveidot attīstības plānošanas ietvaru, kas nodrošina saskaņotu apkaimju centru attīstību 

vidējā termiņā un koordinē projektu izstrādi un ieviešanu. 

 

3. Plāna izstrādes uzdevumi: 

3.1. definēt vienotu izpratni par apkaimju centriem, nosakot funkcijas, mērķus, 
uzdevumus, rādītājus; 

3.2. kategorizēt apkaimju centrus salīdzināmās grupās, noteikt apkaimju centru attīstības 

prioritizēšanas metodi, kritērijus un veikt novērtējumu; 

3.3. sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, izstrādāt plāna ieviešanas pasākumus, 
noteikt to rezultātus, termiņus un atbildības; 

3.4. veikt plāna ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējumu; 

3.5. sagatavot procesa dizaina vadlīnijas apkaimju centru attīstības projektu izstrādei un 

ieviešanai. 

 

4. Sadarbība ar citām pašvaldības struktūrvienībām 

4.1. Plāna ieviešanas pasākumu izstrādē iesaistīt par pasākumu ieviešanu atbildīgās un 

līdzatbildīgās pašvaldības struktūrvienības. 

4.2. Izveidot Plāna izstrādes darba grupu, kuras dalībnieku uzdevums ir nodrošināt 
nepieciešamo informāciju Plāna izstrādei, iniciēt Plāna īstenošanas pasākumus, darba 

grupā iekļaujot vismaz šādas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju cents, Rīgas domes 

Īpašumu departaments, Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, Rīgas 

domes Satiksmes departaments, citas struktūrvienības pieaicinot pēc 
nepieciešamības.  
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5. Sabiedrības līdzdalības pasākumi 

5.1. Informēt sabiedrību par Plāna izstrādi un nodrošināt Plāna publisko apspriešanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.2. Plāna izstrādes ietvaros nodrošināt: 

5.2.1. mērķa grupu vajadzību analīzi, veicot fokusa grupu intervijas ar apkaimju 

iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, un apkaimju mazajiem un vidējiem 
uzņēmējiem; 

5.2.2. ar apkaimju nevalstisko organizāciju līdzdalību, validēt līdz šim pašvaldības 

teritorijas plānošanas dokumentos noteiktos 33 apkaimju centrus. 

 

6. Plāna izstrādes rezultāts 

Izstrādāts Plāns atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2.decembra noteikumiem Nr.737 

“Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” un 

sagatavots iesniegšanai Rīgas domē, lai lemtu par tā apstiprināšanu. 

 

7. Izstrādes termiņš 

Līdz 2023.gada 31.maijam. 

 
 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs      M. Staķis 


