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PRIORITĀTES

Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam (AP2027) ir vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prioritāri risināmos jautājumus
Rīgas pilsētā, kā arī koordinē pašvaldības iestāžu darbu Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Stratēģija) noteikto mērķu sasniegšanā:
Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide
 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole
AP2027 ir noteiktas deviņas prioritātes jeb galvenie attīstības virzieni, kuriem
tuvāko sešu gadu laikā nepieciešams pievērsties pastiprināti. Katrai prioritātei ir definēts mērķis, uzdevumi un rādītāji, kas kopā veido AP2027 stratēģisko daļu. Savukārt, lai nodrošinātu katras prioritātes izvirzīto uzdevumu
izpildi, ir izveidots Rīcības plāns un Investīciju plāns.
AP2027 ir noteikti arī seši horizontālie virzieni, kuri atspoguļojas vairākās
prioritātēs, tiem ir īpaša nozīme Stratēģijas attīstības mērķu īstenošanā:
Pilsētas konkurētspēja
Klimata pārmaiņu mazināšana un adaptēšanās klimatam
Rīgas kopienu iesaiste un pilnvarošana
Rīgas metropoles areāla sadarbība un attīstība
Iekļaujoša sabiedrība
Digitalizācija

Ērta un videi
draudzīga
pārvietošanās
pilsētā

Mūsdienīga un
atvērta pilsētas
pārvaldība

Dzīves kvalitāti
veicinoša pilsētvide

Veselīga, sociāli
iekļaujoša un
atbalstoša pilsēta

Laba vides kvalitāte
un noturīga
pilsētas ekosistēma
klimata pārmaiņu
mazināšanai

Konkurētspējīga
pilsēta ar inovatīvu
ekonomiku

Kvalitatīva un
pieejama izglītība

Daudzveidīga
un autentiska
kultūrvide

Daudzveidīgu un
kvalitatīvu mājokļu
pieejamība

STRATĒĢIJAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

HORIZONTĀLIE VIRZIENI
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PILSĒTVIDE

SABIEDRĪBA

Ērta, droša un
iedzīvotājiem
patīkama
pilsētvide

Prasmīga,
nodrošināta
un aktīva
sabiedrība

EKONOMIKA

RĪGA

Inovatīva,
Rīga – starptautiski
atvērta un
atpazīstama, nozīmīga
eksportspējīga
un konkurētspējīga
ekonomika
Ziemeļeiropas metropole

Pilsētas
konkurētspēja

Klimata
pārmaiņu
mazināšana un
adaptēšanās
klimatam

Rīgas
Rīgas
kopienu
metropoles
iesaiste un areāla sadarbība
pilnvarošana
un attīstība

Iekļaujoša
sabiedrība

Digitalizācija
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Pārvietošanās pilsētā ir ne tikai specifisks pārvietošanās veids, bet arī pilsētas
iepazīšana, cilvēku veselība un drošība, satikšanās veids, bērnu un jauniešu
pārvietošanās brīvība, atpūta un darbs. Prioritātes misija ir veicināt ērtu, drošu un videi draudzīgu pārvietošanos visā Rīgā, izmantojot jau esošo transporta tīklu un pilnveidojot to tā, lai uzmanības centrā būtu cilvēks – rīdzinieks, pilsētas viesis, darba ņēmējs un darba devējs.
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu virzību uz ērtāku un videi draudzīgāku mobilitāti, ir nepieciešams aktīvāk investēt tādā infrastruktūrā, kas ne tikai uzlabo sociālos un ekonomiskos aspektus, bet arī mazina negatīvo ietekmi uz
vidi un klimatu. Uzmanība ir jāvelta arī sadarbības veicināšanai ar Pierīgas
pašvaldībām un valsts institūcijām mobilitātes sektorā. Tāpat pašvaldībai sadarbībā ar kompetentajām valsts institūcijām ir nepieciešams veicināt sabiedriskā transporta sistēmas integritāti Rīgas metropoles areāla (RMA) mērogā, tiecoties attīstīt vienotu maršrutu plānošanu un sabiedriskā transporta
pieejamību. Dzelzceļa infrastruktūras projekta Rail Baltica ienākšana pilsētā
ļauj stiprināt dzelzceļa nozīmi ne tikai starptautiskos, bet arī reģionālos un
vietējos maršrutos. Pašvaldības uzdevums ir izmantot projekta sniegtās iespējas, gan uzlabojot ilgtspējīgu pārvietošanos pilsētā, gan veicinot Rīgas
konkurētspēju.
Pašvaldība kopš 2018. gada sadarbojas ar dāņu arhitektu un pilsētplānotāju
biroju “Gehl Architects”. Kopā ar pašvaldības speciālistiem ir izstrādāta Rīgas
mobilitātes vīzija 2050. gadam, kurā noteiktās rīcības ir integrētas AP2027,
lai nodrošinātu mērķtiecīgu virzību uz ērtāku un videi draudzīgāku mobilitāti.
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Mērķis

ĒRTA UN VIDEI
DRAUDZĪGA
PĀRVIETOŠANĀS
PILSĒTĀ

Veicināt klimatam un iedzīvotājiem draudzīgu
mobilitāti, padarot pieejamus daudzveidīgus
pārvietošanās veidus un radot tam nepieciešamo
infrastruktūru. 2027. gadā Rīgā panākt:
vismaz uz pusi lielāku riteņbraucēju īpatsvaru
vismaz par 5% mazāk automašīnu, kas šķērso pilsētas
robežu
lielāku sabiedriskā transporta lietotāju īpatsvaru
22% samazinājumu transporta radītajā CO2 emisijā

Sabiedriskais
transports

Ērta un droša
mobilitāte

Mobilitātes
hierarhija

Sadarbība Rīgā
un Pierīgā

Sabalansēta
mobilitāte
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Prioritātei raksturīga ir iesaistīto pušu daudzveidība – pilnvērtīgas publiskās
ārtelpas attīstībai nepieciešams starpsektoru un starpnozaru skatījums, kā
arī vienots koordinējošs ietvars mērķtiecīgām un savstarpēji papildinošām
aktivitātēm. Uzmanība tiek vērsta arī uz iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, lai
sekmētu apkaimju identitāti un sociālās inovācijas veicinošu vidi.
Būtisks elements apkaimju identitātes izkopšanā ir kultūrvēsturiskā mantojuma un pilsētai raksturīgās ainavas saglabāšana, kā arī spilgtu laikmetīgu
iezīmju ieviešana. Nozīmīga pilsētvides sastāvdaļa ir kvalitatīva zaļā infrastruktūra, kas rada piesaistošu vidi (patīkamu mikroklimatu, mazāku trokšņu
un gaisa piesārņojumu), tādējādi veicinot publiskās ārtelpas izmantošanu un
paildzinot iedzīvotāju uzturēšanās laiku tajā.
Lai iegūtu ērtu un daudzfunkcionālu publisko ārtelpu, uzmanība tiks vērsta
uz daudzveidīgu labiekārtojumu, īpaši apkaimju centros, kā arī uz publiskās ārtelpas savienojamību, radot iedzīvotājiem ērtu pilsētvides tīklojumu.
Tiks strādāts tā, lai apkaimes attīstītos kā gājējiem viegli pieejams vienots
kopums ar mazākām autotransporta artēriju fiziskajām un mentālajām barjerām apkaimju iekšienē. Publiskā ārtelpa ir gan ikdienas, gan atpūtas telpa,
kurā tikties, iepazīties un pavadīt brīvo laiku, tāpēc tiks domāts arī par tās
iedzīvināšanu, turpinot vasaras ielu eksperimentus, papildinot pilsētvidi ar
kultūras pasākumiem un svētku noformējumu. Prioritātē tiks strādāts arī pie
pilsētvides drošības elementiem.
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Mērķis

DZĪVES KVALITĀTI
VEICINOŠA
PILSĒTVIDE

Izveidot kvalitatīvu, drošu, pieejamu, viegli uztveramu,
dizainiski pārdomātu un vienotu pilsētvides tīklojumu,
kurā cilvēki vēlas uzturēties, kur ir klātesoša daba un
nodrošināta visaptveroša vides pieejamība un likvidētas
formālās īpašumtiesību barjeras. Panākt, ka līdz
2027. gadam pakāpeniski pieaug to rīdzinieku un pilsētas
viesu skaits, kuri brīvo laiku izvēlas pavadīt pilsētvidē,
publiskai ārtelpai kļūstot par daudzfunkcionālu un
pilnvērtīgu sabiedrisko aktivitāšu vietu.

Apkaimju
centri

Savienojamība

Zaļā
infrastruktūra

Pilsētvides
pārvaldības
modelis

Ūdensmalas

Droša
pilsētvide

Kultūrvēsturiskais
mantojums
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Klimata pārmaiņas kā horizontāls kritērijs caurvij visu AP2027, taču šajā prioritātē tās tiek skatītas pilsētas ekosistēmas – cilvēka radītās un dabas vides – mijiedarbības rakursā. Būtiska ir gan vides kvalitātes uzlabošana, gan
ar klimata pārmaiņām saistītie izaicinājumi, taču tiekšanās uz klimatneitralitāti nedrīkst pasliktināt vides kvalitāti pilsētā.
Rīgā ir nepieciešams samazināt ūdens, gaisa, trokšņa piesārņojumu, piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas, veicināt bioloģisko daudzveidību,
saglabāt un attīstīt dabas vērtības, kā arī integrēt zaļo infrastruktūru pilsētas
dabas teritoriju telpiskajā struktūrā. Svarīgi ir pilsētas infrastruktūru pielāgot
tādām dabas parādībām kā stipras un ilgstošas lietusgāzes, jūras vējuzplūdi,
karstumviļņi un putekļu piesārņojums, kas būtiski ietekmē cilvēku labsajūtu un ikdienas gaitas. Tāpat, lai sekmētu vides kvalitāti un saudzīgu dabas
resursu izmantošanu, modernizējami un atjaunojami pilsētas inženiertīkli,
palielinot centralizēto pakalpojumu pārklājumu un pieslēgumu skaitu, lai
būtiski samazinātu teritorijas ar decentralizētiem komunālajiem pakalpojumiem.
Pašvaldība atbalstīs jaunu, inovatīvu, klimata pārmaiņas mazinošu tehnoloģiju, risinājumu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu pilsētas ikdienas
procesos. Videi draudzīgas atkritumu sistēmas izveidē būtisks ir pašvaldības
piemērs, organizējot savu darbu, kā arī rosinot iedzīvotājus un uzņēmējus
mainīt savus paradumus un pielāgot tos ilgtspējīgas saimniekošanas principiem.
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Mērķis

LABA VIDES KVALITĀTE
UN NOTURĪGA PILSĒTAS
EKOSISTĒMA KLIMATA
PĀRMAIŅU
MAZINĀŠANAI

Radīt tādu vides kvalitāti, kas labvēlīgi ietekmē
iedzīvotāju veselību, labsajūtu un vēlmi būt fiziski,
sociāli un ekonomiski aktīviem. Veidot un uzturēt
patīkamu, daudzveidīgu un klimata pārmaiņām
pielāgotu vidi, kurā dabā balstīti risinājumi sekmē
vides kvalitāti, pielāgošanos klimata pārmaiņām un to
mazināšanu.

Vides kvalitātes
uzraudzības
un sabiedrības
informēšanas
sistēma

Komunālie
pakalpojumi

Vides kvalitāte

Atkritumu
saimniecība

Plūdu un krastu
erozijas risku
mazināšana

Klimata
pārmaiņu
mazināšana

11

Prioritātes fokuss ir konkurētspējīga, sabiedrības vajadzībām atbilstoša un
pieejama izglītība. Akcents tiks likts uz kvalitatīvu, iekļaujošu un teritoriāli
vienmērīgi pieejamu izglītību visiem izglītojamiem, īpašu uzmanību vēršot
uz vienmērīgu teritoriālo pārklājumu pirmsskolas izglītības iestāžu sektorā.
Būtiski ir veidot individualizētu, diferencētu un iekļaujošu pieeju izglītībā, lai
tā būtu pieejama visos aspektos, ne tikai attiecībā uz ģeogrāfisko pārklājumu. Prioritāte vērš uzmanību uz aizvien nozīmīgāko lomu, ko izglītības
procesā ieņem digitālās tehnoloģijas, un akcentē nepieciešamību pēc pedagogu digitālo kompetenču vairošanas, kā arī izglītības tehnoloģiju vides
papildināšanas izglītojamo digitālajai izaugsmei. Liela nozīme ir arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības satura daudzveidībai un pieejamībai,
lai nodrošinātu daudzpusīgu personību rašanos. Tāpat ir svarīgi mācīties
visa mūža garumā, attīstot dažādu jomu prasmes un tādējādi tiekot galā
ar problēmjautājumiem strauji mainīgajā pasaulē. Tāpēc prioritātē ir ietverts
mūžizglītības princips: no bērna pirmajiem soļiem pirmsskolā līdz pat darba
tirgum.
Turpmākajos septiņos gados Rīga virzīsies uz teritoriāli vienmērīgi pieejamu
izglītības sistēmu, kura īstenos kompetencēs balstītu saturu, respektīvi – attīstīs vispārējās jeb caurviju prasmes un uz vērtībām bāzētus ieradumus. Tāpat tiks paplašināta pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamība un sekmēta jauniešu iesaiste pilsētas norisēs. Tiks strādāts pie pedagogu atbalsta
sistēmas pilnveides un skolotāju kvalifikācijas un prestiža celšanas, kas ļautu
nokomplektēt nepieciešamo pedagogu skaitu visās pašvaldības izglītības
iestādēs.
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Mērķis

KVALITATĪVA
UN PIEEJAMA
IZGLĪTĪBA

Nodrošināt Rīgā kvalitatīvu, kompetencēs
balstītu, iekļaujošu un teritoriāli vienmērīgi
pieejamu izglītību, kas atbilst nākotnes
sabiedrības vajadzībām, visiem izglītojamiem,
attīsta viņu talantus un spējas, rada drošu un
atbalstošu vidi ar tālākizglītības iespējām.

Kompetenču
pieeja

Neformālā
izglītība

Pedagogu
profesionālā
kompetence

Interešu un
profesionālā
izglītība

Jauniešu
iesaiste

Izglītības
iestāžu
infrastruktūra

Iekļaujoša
izglītība
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Viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem tuvākajos gados ir rūpēties
par kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīvojamā fonda atjaunošanu (kompleksu renovāciju), jaunu mājokļu pieejamību (pārbūves vai jaunbūves) un īres tirgus
stabilizāciju, būtiski paplašinot iespējas rīdziniekiem saglabāt pastāvīgu mājvietu un sekmējot speciālistu, ģimeņu un uzņēmēju pārcelšanos uz galvaspilsētu.
Atjaunojot novecojušo dzīvojamo fondu, svarīgi ir nodrošināt pielāgošanos
klimata pārmaiņām, uzlabot vides veselības rādītājus, ieviest plašus vides
pieejamības risinājumus, kā arī būtiski paaugstināt dzīvojamās vides kvalitāti.
Līdztekus fiziskās vides sakārtošanai nepieciešams izstrādāt mērķtiecīgu un
efektīvu sociālā atbalsta mehānismu mājokļu pieejamībai. Izvēlētajiem instrumentiem jānodrošina mājokļa izmaksu samazināšana vai kompensēšana
atbilstoši tirgus situācijai atbalstāmajās mājsaimniecībās, kā arī mājokļa saglabāšana grūtībās nonākušajām mājsaimniecībām. Nepieciešams veicināt
kvalitatīvu un ekonomisku mājokļu pieejamību un mazināt iedzīvotāju aizplūšanu no pilsētas.
Lai sasniegtu iepriekš minēto, tiks izveidots Mājokļu kompetences centrs,
kas izstrādās mājokļu politiku un rūpēsies par tās vienotu ieviešanu.
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DAUDZVEIDĪGU
UN KVALITATĪVU
MĀJOKĻU
PIEEJAMĪBA

Veidot un īstenot atvērtu un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem
balstītu mājokļu lokālpolitiku Rīgā, kas ataino nacionālajos
plānošanas dokumentos definētos mērķus, lai kvalitatīvu
dzīvojamo fondu padarītu pieejamu plašām sabiedrības
grupām, kam šāds stabilitātes un pamattiesību nodrošināšanas atbalsts ir nepieciešams neatkarīgi no dzīvojamās
platības īpašumtiesību statusa. Īstenojot mājokļu programmu, līdz 2027. gadam pēc atbalsta programmām
atjaunot ne mazāk kā 1400 daudzdzīvokļu ēkas.

Mājokļu
programma
un mājokļu
kompetences
centrs

Esošā
dzīvojamā
fonda
atjaunošana

Mājokļu sociālā,
ekonomiskā un
vides pieejamība

Jauns
dzīvojamais
fonds
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Prioritāte tiecas veidot mūsdienīgu, pieejamu un uz klientu orientētu publisko pārvaldi, kura piedāvā ātrus un ērtus pakalpojumus un kuras darbinieki ir
ieinteresēti dažādu jautājumu risināšanā pēc būtības un profesionāli lēmumu pieņemšanā.
Notiks pārvaldes tuvināšana sabiedrībai gan no pakalpojumu teritoriālās pieejamības, gan no pilsētnieku sadzirdēšanas viedokļa (apkaimju koordinatori,
apkaimju iedzīvotāju centri). Uzmanība tiks vērsta uz to, lai informācija par
pašvaldības darbu būtu pieejama, aktuāla un viegli saprotama. Pašvaldība
piedāvās mūsdienīgus un lietotājiem draudzīgus digitālos produktus un proaktīvus e-pakalpojumus. Rīgas pašvaldība ne tikai informēs sabiedrību, bet
arī iesaistīs to nozīmīgu projektu un stratēģisko plānu izveidē un ieviešanā.
Būtisku lēmumu pieņemšanā pašvaldība konsultēsies ar visām iesaistītajām
mērķgrupām, t.sk. uzņēmējdarbību veicinošām organizācijām. Attiecībā uz
jauniešu līdzdalību darbam jābūt sistemātiskam – pilnveidojot infrastruktūru, iesaistīto personu kompetenci un institucionālo sadarbību, kā arī piedāvājot inovatīvus risinājumus un daudzveidīgas atbalsta formas.
Tiks uzlabota drošības uzturētāju (pašvaldības policijas, glābšanas dienestu)
kapacitāte, ņemot vērā gan vietējos izaicinājumus (teritorijas sociālā neviendabība, sabiedrības polarizācija), gan globālos (daudzkultūru vide, klimata
pārmaiņas, pandēmijas draudi). Tiks sekmēta pašvaldības sadarbība ar vietējām kopienām, kaimiņu pašvaldībām, reģiona un valsts institūcijām, kā arī ar
starptautiskajiem partneriem.

16

Mērķis

MŪSDIENĪGA UN
ATVĒRTA PILSĒTAS
PĀRVALDĪBA

Panākt, ka Rīgas pašvaldībā ir caurskatāma, godīga,
uz iedzīvotājiem orientēta pārvalde, ko īsteno atbildīgi,
iniciatīvas pilni un uz pastāvīgu izaugsmi vērsti
darbinieki. Piedāvāt ērtus un pieejamus pakalpojumus
bez liekas birokrātijas. Pašvaldības lēmumus balstīt
datos un apspriest ar mērķgrupām. Nodrošināt,
ka 2027. gadā 70% iedzīvotāju ir apmierināti ar
pašvaldības darbu kopumā.

Pašvaldības
pakalpojumi, t.sk.
e-pakalpojumi

Komunikācijas,
informācijas un
datu pieejamība

Pašvaldības
iestāžu un
kapitālsabiedrību
darbs

NVO un
iedzīvotāju
līdzdalība

Darbinieku
kompetences un
darba apstākļi

Sadarbība ar Rīgas
metropoles areāla,
valsts un starptautisko
organizāciju
partneriem

Investīcijas un
nekustamā īpašuma
apsaimniekošana

Drošības sektors

17

Veselība tiek definēta kā pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības
stāvoklis. Veselības jomā īpaša uzmanība ir vērsta uz inovāciju un zināšanu
apmaiņu, kā arī uz veselības diplomātiju, sadarbojoties ar citiem pašvaldības sektoriem, kuriem ir ietekme uz rīdzinieku dzīves kvalitāti, sociālo un
ekonomisko aktivitāti, izglītību, kultūrvidi, rekreāciju un sabiedrības kopējo
labklājību. Ikvienam iedzīvotājam atbilstoši pieejamiem resursiem ir jābūt
nodrošinātiem vienlīdzīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem un veselības
veicināšanas aktivitātēm, ko īsteno dažādas nozares, – citiem vārdiem –
tiek ieviesta pieeja “veselība visās politikās”.
Tiks piedāvātas individuālas atbalsta iespējas gan sociālo pakalpojumu
klientiem, gan viņu tuviniekiem – atbalsts prasmju attīstībai, drošības izjūtai
un ekonomiskās aktivitātes saglabāšanai. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiks sniegti laikus, maksimāli samazinot birokrātiskās prasības, izmantojot e-vidi un nodrošinot konsultācijas uz laiku, kamēr situācija stabilizējas. Rīgā būs inovatīva un moderna sociālo pakalpojumu vide, kuru veidos
pašvaldības iestādes, kā arī nevalstiskie un privātie pakalpojumu sniedzēji.
Sociālajā jomā strādās kompetenti un motivēti speciālisti, pieredzējuši un uz
klientu orientēti pakalpojumu sniedzēji. Regulāri tiks pārskatītas pakalpojumu izmaksas atbilstoši sociāli ekonomiskajām izmaiņām.
Rīgas pilsētas integrācijas politikas mērķis ir radīt priekšnoteikumus aktīvai
un daudzveidīgai iedzīvotāju grupu līdzdalībai un sadarbībai dažādās dzīves
jomās, lai tās attīstītu savus sociālos, kultūras un pilsoniskos resursus, veidotu uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un celtu savas dzīves
kvalitāti mūsdienīgā, iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē.
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Mērķis

VESELĪGA, SOCIĀLI
IEKĻAUJOŠA UN
ATBALSTOŠA
PILSĒTA

Veidot Rīgu par tādu pilsētu, kurā veseli un sociāli nodrošināti
iedzīvotāji ir pamats pilsētas konkurētspējai, tiek uzlabota
veselības aprūpes pieejamība un veicināta sabiedrības veselība,
lai tādējādi līdz 2027. gadam pieaugtu rīdzinieku veselīgi
nodzīvoto gadu skaits, tiktu novērsti priekšlaicīgas nāves gadījumi
un ikvienam laikus tiktu sniegts adekvāts atbalsts situācijās, kad
viņš pats vai ar ģimenes locekļu palīdzību netiek galā ar grūtībām,
bet darbspējīgajiem rīdziniekiem – iespējas saglabāt ekonomisko
aktivitāti arī tuvinieku aprūpes gadījumā. Veidot Rīgu kā pilsētu,
kuras iedzīvotājiem ir motivācija un iespējas īstenot fiziski aktīvu
dzīvesveidu visa mūža garumā.

Sociālā aprūpe
un rehabilitācija

Sociālo pakalpojumu
administrēšanas sistēma

Sociālo problēmu
mazināšana un
novēršana

Veselības aprūpes
pieejamība

Cilvēkresursi
sociālajā sektorā

Starpinstitucionāla
veselības politika

Tehnoloģiju pratība
sociālajā sektorā

Iedzīvotāju grupu
mijiedarbība un sociālās
atstumtības novēršana

Sociālās palīdzības
pieejamība

Tautas sports

Integrācija darba
tirgū
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Pilsētas konkurētspēja starptautiskajā vidē ir noteicošais faktors valsts kopējā
izaugsmē. Rīga jau tagad ir Latvijas zināšanu un inovāciju centrs un sniedz ieguldījumu starptautiskās izcilības veicināšanā. Pilsētā studē aptuveni 80% visu
valsts studentu, un tas ir priekšnoteikums inovatīvu, zināšanās balstītu produktu
un pakalpojumu radīšanai.
Rīga ir lielākā Baltijas valstu pilsēta – kopā ar RMA ietilpstošajām pašvaldībām
iedzīvotāju skaits sasniedz aptuveni vienu miljonu. Rail Baltica pavērs starpnacionālu ekonomikas koridoru, kas saasinās arī konkurenci starp reģiona lielajām
pilsētām un liks tām kļūt efektīvākām, iedzīvotājus un uzņēmējus atbalstošākām.
Tuvāko sešu gadu laikā Rīga turpinās izmantot pilsētā esošo zinātnes potenciālu, veicinot zināšanās un inovācijās balstītu ekonomiku atbilstoši valsts viedās
specializācijas stratēģijai, īpašu uzsvaru liekot uz informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas un biomedicīnas nozari. Pilsēta stiprinās arī pakalpojumu eksporta
sektoru, kura attīstība tiks sekmēta ar pašvaldības rīcībā esošajiem investīciju un
talantu piesaistes rīkiem. Tiks mērķtiecīgi veidots pilsētas kā Baltijas zinātnes un
inovāciju centra, kā arī kultūras lielpilsētas tēls, veicinot studentu, augsti kvalificēta darbaspēka, investīciju un tūristu piesaisti.
Rīga turpinās izmantot ostas potenciālu, sadarbosies un atbalstīs jaunu, ilgtspējīgu ostas darbības virzienu attīstību, kas nodrošina nozīmīgu pienesumu pilsētas un valsts ekonomikas izaugsmē, un pilsētā kopumā veicinās resursu produktīvu, augstas pievienotās vērtības ražošanu.
Būtiska pilsētas konkurētspējas stiprināšanai ir starptautiskā savienojamība, kas
līdz ar Rail Baltica attīstību tiks ievērojami uzlabota. Tāpēc tuvāko gadu laikā tiks
ieguldītas investīcijas Rīgas Pasažieru stacijas integrācijā pilsētas infrastruktūrā,
atbalstot tās veidošanos par Baltijas multimodālo transporta mezglu.
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Mērķis

KONKURĒTSPĒJĪGA
PILSĒTA AR
INOVATĪVU
EKONOMIKU

Veidot Rīgu par valstiski un starptautiski orientētu
zinātnes, izglītības un inovāciju centru, radot atbalstošu
vidi inovācijām. Pilnīgāk izmantot pilsētas ekonomikas
potenciālu, nodrošinot izcilu integrāciju valsts nozīmes
un starptautiskajos mobilitātes tīklos, attīstot sadarbību
RMA, efektīvāk izmantojot degradētās teritorijas,
uzlabojot pilsētas tēlu un sekmējot investīciju, talantu un
tūristu piesaisti. Panākt IKP rādītāja uz vienu iedzīvotāju
izlīdzināšanos salīdzinājumā ar kaimiņvalstu metropoļu
rādītājiem.

Starptautiski
multimodālie
transporta
mezgli

Viesmīlības
pakalpojumi

Maģistrālās ielas
un tilti

Konkurētspējīga
uzņēmējdarbības
vide

Sadarbības
ekosistēmas,
viedpilsēta un
tehnoloģiju
pilotteritorijas

Degradētās
teritorijas

Pilsētas
atpazīstamība,
zīmols un
mārketings
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Šajā prioritātē kultūra, no vienas puses, tiek uztverta kā rīks pilsētas starptautiskā tēla
veidošanā un stiprināšanā, t.sk. tūrisma un pilsētas ekonomikas attīstībā, no otras
puses – kultūra tiek skatīta kā rīks sabiedriskās dzīves pilnveidošanai un saturīga
brīvā laika pavadīšanai apkaimēs, saliedētas un uz sadarbību vērstas sabiedrības veidošanai, publiskās ārtelpas iedzīvināšanai un kopienu attīstībai.
Tuvāko gadu laikā pilsēta pilnveidos profesionālās mākslas un kultūras atbalsta programmas, kas mērķētas uz laikmetīgo kultūru un kas stimulē privāto un nevalstisko galeriju, muzeju darbību un pilsētai nozīmīgu pasākumu norisi, tādējādi bagātinot kultūras programmas daudzveidību pilsētā un nodrošinot tās starptautisko konkurētspēju.
Lai stiprinātu kopienu piederības izjūtu vietām, rūpes un atbildību par apkārtējo vidi
un veicinātu sabiedrības grupu apvienošanos, jauni akcenti tiks meklēti integrācijas
un remigrācijas jautājumu aktualizēšanā kultūras procesa ietvaros. Tiks pilnveidots
pieejamo mērķprogrammu klāsts, veicinot arī jaunu kultūras projektu un sabiedriski
nozīmīgu norišu rašanos.
Pilsēta attīstīs tradicionālo kultūru kā vērtību, ar kuru lepoties starptautiski, rūpēsies
par jaunas infrastruktūras izveidi un pasākumu plānošanas pilnveidi, radot atbilstošu
vidi tradicionālās kultūras sekmīgai integrācijai 21. gs. kontekstā, veicinot starpdisciplināru kultūras sinerģiju, kā arī nemateriālās un materiālās kultūras mantojuma
saglabāšanu.
Rīgas Centrālā bibliotēka attīstīsies kā nozīmīgs kultūras, mūžizglītības un sabiedriskās saskarsmes centrs ar tolerantu, neitrālu, drošu un iekļaujošu vidi. Tas veicinās
mācīšanos, dos publisku piekļuvi informācijai un daudzveidīgiem, uzticamiem, arī
digitāliem resursiem, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem uzlabot savu dzīves kvalitāti un sekmēt izaugsmi. Tuvāko gadu laikā tiks aktualizēta arī kultūras centru loma
šodienas sabiedrībā, pārskatot piedāvāto pakalpojumu klāstu, attīstot sadarbību ar
iedzīvotāju grupām un kļūstot par vietējo kopienu pulcēšanās, izziņas un radošo
aktivitāšu vietām.
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Mērķis

DAUDZVEIDĪGA
UN AUTENTISKA
KULTŪRVIDE

Veidot Rīgu par Ziemeļeiropas kultūras metropoli, atbalstot
augstvērtīgas kultūras un mākslas norises. Sekmēt Rīgas
iedzīvotāju līdzdalību kultūras radīšanā un kultūras pienesumu
katra cilvēka izaugsmē, nodrošinot kultūras pieejamību visā
pilsētā dažādām iedzīvotāju grupām un pilnveidojot kultūras
pakalpojumu klāstu. Veidot laikmetīgu kultūrvidi, kas stiprina
pilsētas un apkaimju identitāti, aktivizē sabiedrisko dzīvi un
ļauj attīstīties daudzveidīgām kopienām. Izmantojot kultūru
kā rīku sabiedrības grupu mijiedarbībai, panākt iedzīvotāju
savstarpējās uzticēšanās pieaugumu.

Daudzveidīgas
kultūras un
kopienu norises
apkaimēs

Publisko
bibliotēku tīkls

Atbalsts
profesionālajai
mākslai un
kultūrai

Starptautiski
konkurētspējīgu
kultūras
programmu un
iestāžu attīstība

Iedzīvotāju
līdzdalība kultūras
procesā
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TOP 10

Zemo emisiju zonas
ieviešana

Vēsturiski piesārņoto
ūdensobjektu revitalizācija

Ar Rail Baltica saistītās
infrastruktūras attīstība

Jaunu pirmsskolas
izglītības iestāžu izveide

Tiltu pārbūve
un atjaunošana

Bibliotēku kā kopienu
zināšanu, mākslas, kultūras
un tikšanās vietu attīstība

Velo infrastruktūras
attīstība

Veselības iestāžu pārbūve
un atjaunošana

Mājokļu programmas un
mājokļu kompetences
centra izveide

Tirgu revitalizācija

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
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