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1.pielikums pārskata gala atskaitei 
 

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna izpilde 2015. un 2016.gadā 
 

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes termiņš 

vai periods 

Izpildes raksturojums 

2015.gads 2016.gads 

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība 

U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas ģimenēm 

1.1.1. Pirmsskolas un pamatskolas ēkas 
celtniecība  

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2017.-2020. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. RD ĪD kā īpašumu turētāja un attīstītāja kompetence atbilstoši 
piešķirtajam finansējumam. 

1.1.2. PII teritoriju labiekārtošana  RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

Pastāvīgi Labiekārtošanas darbus veic RD ĪD atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam un apsekošanas rezultātu prioritātēm. 
2015.gada ietvaros veikta rotaļu laukumu žogu un ceļu 
segumu nomaiņa. 

PII teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā finansējumu 
un apsekošanas rezultātus. 

1.1.3. PII materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana atbilstoši iestāžu 
vajadzībām 

RD IKSD  Pastāvīgi 64 PII rasta iespēja uzlabot situāciju ar grupu un virtuves 
inventāru. 

Virtuves un grupu inventārs nodrošināts 149 PII, mācību līdzekļi 
iegādāti 13 iestādēm. 

1.1.4. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta 
personāla konsultāciju nodrošināšana 
PII 

RD IKSD  2018. – pastāvīgi Konsultētas 32 PII sarežģītās problēmsituācijās. Saņemti 
57 pieteikumi, pamatojoties uz tiem, veikti 87 konkrētu bērnu 
vērojumi, 2 grupu vērojumi un 52 sarunas ar bērnu vecākiem. 

Saņemti 52 pieteikumi un konsultētas 46 PII. Veikti 104 vērojumi 
grupā un 70 sarunas ar bērnu vecākiem. Pēc konkrēto gadījumu 
izskatīšanas, PII tiek sagatavotas un izskaidrotas rekomendācijas 
mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai. 

1.1.5. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveide un profesionālās darbības 
novērtēšana   

RD IKSD  Pastāvīgi Veikta 50 PII pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšana, 47 pretendenti ieguva pakāpi. 

Saskaņā ar MK  05.07.2016. noteikumiem  Nr.446 “Grozījums 
Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 
“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
kārtība””  pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 31.05.2016. 
nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes pakāpes apliecības 
derīguma termiņš beidzas laikposmā no 31.05.2016. līdz 
31.08.2018., ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā 01.09.2018. Līdz 
31.08.2018. iesniegtie pedagogu iesniegumi netiek izskatīti. 
Rīgas pilsētas pašvaldības PII pedagogi un 10 skolu sākumskolas 
skolotāji turpināja darboties izveidotajās 20 radošajās 
mērķgrupās. Radošo grupu darbības mērķis ir sekmēt humānu, uz 
sadarbību balstītu pieeju bērna personības attīstīšanai pirmsskolā. 

1.1.6. Ģimeņu ar bērniem labklājības 
veicināšana, atbalstot pasākumus, kas 
sekmē darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu, veicinot kvalitatīvu un 
daudzveidīgu ģimenes atbalsta 
pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, 
t.sk. bērnu vecumposma iespējām 
atbilstošas garantētas un kvalitatīvas 
pirmsskolas izglītības nodrošināšana no 
pusotra gada vecuma 

RD IKSD  Pastāvīgi Ar vietām pašvaldības PII nodrošināti 26 360 bērni. Atvērta 
filiāle Rīgas 244.PII, Marsa gatvē 16, rodot iespēju vēl 
220 bērniem uzsākt pirmsskolas izglītības programmas apguvi. 
Ņemot vērā valsts un pašvaldības līdzfinansējumu privāto PII 
audzēkņiem, tās apmeklēja 4 853 bērni. Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma iespējas izmantoja 861 vecāks. 

Rīgas pilsētas pašvaldības PII 2016.gadā ar vietu pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei nodrošināti 26 294 bērni, 
138 privātās PII apmeklē 5 400 un bērnu uzraudzības pakalpojumu 
nodrošina 593 pakalpojuma sniedzēji (1 246 bērniem). 
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U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību 

1.2.1. Pirmsskolas un pamatskolas ēkas 
celtniecība   

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2018.-2020. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Darbība nav notikusi. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD 
iespējām. 

1.2.2. Rīgas 7.pamatskolas ēkas Jaunciema 
4.šķērslīnijā atjaunošana 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2018.-2020. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Darbība nav notikusi. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD 
iespējām. 

1.2.3. Piemērotu telpu izveide Rīgas 
5.speciālās internātpamatskolas 
vajadzībām   

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2019.-2020. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Darbība nav notikusi. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD 
iespējām. 

1.2.4. Skolu teritoriju labiekārtošana  RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

Pastāvīgi RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju 
labiekārtošanas (t.sk. iežogošanas) plāna izstrādei. 
2015.gada ietvaros veikta sporta aktīvo teritoriju izbūve. 

RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju labiekārtošanai 
(t.sk. iežogošanai). 
Skolu teritoriju labiekārtošana  (t.sk. iežogošana) notiek atbilstoši 
RD ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam. 2016.gada ietvaros 
veikta sporta aktīvo teritoriju izbūve. 

1.2.5. Skolu materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana mūsdienīga mācību 
procesa nodrošināšanai 

RD IKSD  Pastāvīgi Pārskata periodā pilnveidota 25 skolu materiāltehniskā bāze. Finansējums piešķirts 24 skolām, t.sk. iestādēm, kurās tika veikti 
remontdarbi, kas nodrošina plānotos skolu tīkla pilnveidošanas 
pasākumus. 
Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāts 1 311 dators RD IKSD padotībā 
esošajām vispārizglītojošām skolām. Nodrošināta piegādāto 
datoru pieslēgšana tīklam un vienlaikus veikta tīklu izbūve.  

1.2.6. Inovatīvu mācību darba formu 
ieviešana radošuma un uzņēmējspēju 
veicināšanai pamatizglītībā – digitālās 
mācību vides veidošana  

RD IKSD  Pastāvīgi Portālā www.e-skola.lv izveidots un darbojas e-skolas mācību 
mākonis. 
 

Nodrošināta e-mācību vides – mācību mākoņa – http://macibas.e-

skola.lv pieejamība visām RD IKSD padotībā esošajām 
vispārizglītojošām skolām, izmantojot mykoob vai E-klases 

autorizāciju. 

RD ITC Sadarbībā ar RD IKSD, veikta sistēmas uzturēšanas prasību 
precizēšana, līguma sagatavošana. Noslēgts līgums ar RTU par 
sistēmas uzturēšanu. 

1.2.7. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta 
personāla nodrošināšana skolās  

RD IKSD  Pastāvīgi Nodrošināts finansējums atbalsta personālam skolās. Nodrošināts finansējums atbalsta personālam skolās. 

1.2.8. Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas 
izveidošana 

RD IKSD 2018. Pieņemts lēmums 2016.gadā uzsākt skolu kvalitātes 
monitoringu, izmantojot SIA “Edurio” izstrādāto platformu. 

Uzsākta SIA “Edurio” platformas izmantošana, organizējot skolu 
aptaujas par aktuāliem izglītības kvalitātes jautājumiem saskaņā ar 
izvirzītajām prioritātēm. 

1.2.9. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošana un profesionālās 
darbības novērtēšana   

RD IKSD  Pastāvīgi Pārskata periodā profesionālās darbības novērtēšanas process 
ir beidzies un kvalitātes pakāpes ir piešķirtas 203 pedagogiem.  
Tiek koordinēta pieteikšanās nākamajam periodam, no 
345 izglītības iestādēm pieteikti 127 pedagogi. 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kvalitātes pakāpes 
ir piešķirtas 75 pedagogiem. 

1.2.10. Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116, Rīgā, 
atjaunošana Rīgas Centra vidusskolas 
sākumskolas izvietošanai 

RD ĪD 2015.-2017. – Ēkas pārbūves darbi pabeigti 2016.gadā. 

1.2.11. Friča Brīvzemnieka pamatskolas 
Zeļļu ielā 4, Rīgā, atjaunošana 

RD ĪD 2015.-2017. Uzsākti atjaunošanas darbi. Turpinās atjaunošanas darbi. 

1.2.12. Rīgas 6.vidusskolas Aleksandra 
Čaka ielā 102, Rīgā, atjaunošana 

RD ĪD 2016.-2017. Atjaunošanas darbi tiks uzsākti 2016.gadā. Turpinās atjaunošanas darbi. 

1.2.13. Ēkas Burtnieku ielā 34, Rīgā, 
atjaunošana un pielāgošana Rīgas 
64.vidusskolas vajadzībām 

RD ĪD 2016.-2017. Būvdarbi nenotika. Būvdarbi tiks uzsākti 2017.gadā. 
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U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību 

1.3.1. Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību vides 
infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT 
risinājumu ieviešana mācību procesā, 
mācību vides ergonomiska iekārtojuma 
nodrošināšana, piebūves celtniecība un 
sporta laukumu iekārtošana 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2018. Plānots iesniegt projekta pieteikumu ES fondu līdzekļu 
piešķiršanai skolas piebūves celtniecībai. 

Sagatavots projektu idejas pieteikuma projekts ES fondu līdzekļu 
piešķiršanai skolas piebūves celtniecībai.  
2017.gadā plānots iesniegt projekta pieteikumu ES fondu 
līdzfinansējuma piešķiršanai. 

1.3.2. Ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48 
atjaunošana un pielāgošana Rīgas 
Franču liceja vajadzībām, mācību vides 
pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu 
ieviešana mācību procesā, mācību 
vides ergonomiska iekārtojuma 
nodrošināšana 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2018. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Sagatavots projekta idejas pieteikuma projekts izstrādei ES fondu 
līdzekļu piešķiršanai skolas ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48 
atjaunošanai. 
2017.gadā plānots iesniegt projekta pieteikumu ES fondu 
līdzfinansējuma piešķiršanai. 

1.3.3. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 
ēkas Bruņinieku ielā 24A, Rīgā, 
atjaunošanas darbi 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2017. 2015.gadā veikti iekštelpu remontdarbi, ventilācijas sistēmas 
atjaunošana. 

Īstenota Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkas Bruņinieku 
ielā 24A, Rīgā, atjaunošanas darbu 2.kārta. 

1.3.4. Skolu teritoriju labiekārtošana  RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

Pastāvīgi Skolu teritoriju labiekārtošana  (t.sk. iežogošana) notiek 
atbilstoši RD ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam. 
2015.gada ietvaros veikta sporta aktīvo teritoriju izbūve. 

RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju labiekārtošanai 
(t.sk. iežogošanai). 
Skolu teritoriju labiekārtošana  (t.sk. iežogošana) notiek atbilstoši 
RD ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam. 2016.gada ietvaros 
veikta sporta aktīvo teritoriju izbūve. 

1.3.5. Skolu materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana mūsdienīga mācību 
procesa nodrošināšanai 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RD ITC) 

Pastāvīgi Pārskata periodā pilnveidota 25 skolu materiāltehniskā bāze. Skatīt aktivitāti 1.2.5. 

RD ITC Visām Rīgas pilsētas pašvaldības skolām piegādāti jauni datori 
(1 131 gab.), paplašināta un sakārtota tīkla infrastruktūra. 

1.3.6. Inovatīvu mācību darba formu 
ieviešana radošuma un uzņēmējspēju 
veicināšanai vispārējā vidējā izglītībā – 
digitālās mācību vides veidošana  

RD IKSD (sadarbībā ar 
RD ITC) 

Pastāvīgi Portālā www.e-skola.lv izveidots un darbojas e-skolas mācību 
mākonis. 

Skatīt aktivitāti 1.2.6. 

RD ITC Nodrošināta infrastruktūras pieejamība. 

1.3.7. Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas 
izveidošana 

RD IKSD 2016.-2018. Pieņemts lēmums 2016.gadā uzsākt skolu kvalitātes 
monitoringu, izmantojot SIA “Edurio” izstrādāto platformu. 

Skatīt aktivitāti 1.2.8. 

1.3.8. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošana un profesionālās 
darbības novērtēšana   

RD IKSD (sadarbībā ar 
RIIMC) 

Pastāvīgi Pārskata periodā profesionālās darbības novērtēšanas process 
ir beidzies un kvalitātes pakāpes ir piešķirtas 203 pedagogiem.  
Tiek koordinēta pieteikšanās nākamajam periodam, no 
345 izglītības iestādēm pieteikti 127 pedagogi. 
2015.gadā pedagogu  profesionālās pilnveides kursus beiguši 
10 769 Rīgas pedagogi. 

Skatīt aktivitāti 1.2.9. 

1.3.9. Rīgas Austrumu vidusskolas Viļānu 
ielā 13, Rīgā, atjaunošanas darbi 

RD ĪD 2015.-2017. Uzsākti atjaunošanas darbi. Turpinās atjaunošanas darbi. 

1.3.10. Ēkas Šampētera ielā 98, Rīgā, 
atjaunošana un pielāgošana Rīgas 
Mūzikas internātvidusskolas 
vajadzībām 

RD ĪD 2016.-2017. Atjaunošanas darbus plānots uzsākt 2016.gadā. Turpinās atjaunošanas darbi. 
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U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību 

U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību 

1.5.1. Vienotas informācijas sistēmas par 
interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes izglītības iespējām Rīgā 
izveidošana pašvaldībā 

RD IKSD  Pastāvīgi Pieejama vienota informācija www.e-skola.lv par interešu 
izglītības un  profesionālās ievirzes izglītības iespējām Rīgā.  

Pieejama vienota informācija www.e-skola.lv par interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iespējām Rīgā. 
2016.gada vasarā izdots katalogs par interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības programmām un amatiermākslas 
kolektīviem. 

1.5.2. Interešu izglītības un profesionālās  
ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un 
mākslas skolas, sporta skolas) īstenoto 
programmu  vienmērīga pārklājuma 
veicināšana pilsētas apkaimēs 

RD IKSD  
 

Pastāvīgi Esošās informācijas analīze, kas sekmē jaunu programmu 
ieviešanu izglītības iestādēs, tajās apkaimēs, kurās nav  
attiecīgā  piedāvājuma. 

Esošās informācijas analīze, kas sekmē jaunu programmu 
ieviešanu izglītības iestādēs, tajās apkaimēs, kurās nav attiecīgā  
piedāvājuma.  
2016.gada nogalē darbu Pļavniekos uzsāka interešu izglītības 
iestāde – Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas 
skola”, kur ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. 
Aktualizēta Rīgas pilsētas Kultūras stratēģija 2008.-2025.gadam 
(apstiprināta RD IKSD vadības sanāksmē un saskaņā ar  normatīvo 
dokumentu noteikto kārtību tiek virzīta apstiprināšanai RD).  

1.5.3. Daudzveidīgu  un kvalitatīvu interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības 
programmu nodrošināšana atbilstoši 
sabiedrības  (t.sk. bērnu un jauniešu)  
interesēm un pieprasījumam, veicinot 
arī karjeras izvēli 

RD IKSD  Pastāvīgi Regulāra atskaišu un pasākumu rezultātu izvērtēšana-analīze, 
lemjot par turpmāko izglītības programmu atbalstu. 

Regulāra atskaišu par izglītības programmu īstenošanu un 
pasākumu rezultātu izvērtēšana-analīze, lemjot par turpmāko 
izglītības programmu un pasākumu atbalstu. 
Rīgas pilsētas pašvaldības 9 mūzikas un mākslas skolas nodrošina 
gan profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan vidusskolas 
līmeņa mūzikas un mākslas programmas, gan interešu izglītības 
programmas. Pēc vidusskolas līmeņa mūzikas vai mākslas 
programmas sekmīgas beigšanas ir iespējas iestāties augstākās 
izglītības vai mākslas programmās. 

1.5.4. Bērnu un jauniešu interešu  izpēte, lai 
nodrošinātu pieprasīto programmu 
īstenošanu 

RD IKSD  2016.-2018. 
 

Aktivitāte netika veikta. Saskaņā ar 2016.-2018.gada rīcības plānu līdz 2018.gadam, 
aktivitāte netiks veikta. 

1.5.5. Iespēju radīšana bērnu un jauniešu 
talantu atklāšanai un izkopšanai, 
meistarības celšanai 

 

RD IKSD  Pastāvīgi Sniegts atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskā līmeņa 
konkursos, čempionātos, sacensībās, skatēs un festivālos.  

Sniegts atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskā līmeņa konkursos, 
čempionātos, sacensībās, skatēs, festivālos. Nodrošināts atbalsts 
pilsētas mēroga kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades un 
vides jomu pasākumu organizēšanai. 

1.5.6. Izglītības programmās ar paaugstinātu 
slodzi iesaistīto audzēkņu veselības 
monitorings 

RD IKSD  2016. – pastāvīgi Notiek audzēkņu (sportistu) apzināšana izglītības programmās 
ar paaugstinātu slodzi. Audzēkņiem tiek veiktas obligātās 
veselības pārbaudes.   
 

Notiek audzēkņu (sportistu) apzināšana izglītības programmās ar 
paaugstinātu slodzi. Audzēkņiem tiek veiktas obligātās veselības 
pārbaudes. 

RD LD 2016.gadā darbība nenotika. 

1.5.7. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides, 
pieredzes apmaiņas un citu pasākumu 
īstenošana interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības pedagogiem 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RIIMC) 

Pastāvīgi Organizēti kursi, apmācības, pedagogu pieredzes apmaiņas. Organizēti kursi, apmācības, pedagogu pieredzes apmaiņas. 

1.5.8. Veicināt vienotu interešu un 
profesionālās  ievirzes izglītības 
programmu darba  koordināciju un  
metodisko materiālu izstrādi 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RIIMC un izglītības 

iestādēm) 

Pastāvīgi Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskam centram 
un pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai. 

Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskam centram un 
pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai. 

1.5.9. Mācību materiālu un tehniskās bāzes 
pilnveide tehniskajā jaunradē, vides 
izglītībā, sportā u.c. 

RD IKSD  
 

Pastāvīgi Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam. 

Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam. 
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1.5.10. Izglītības iestāžu (t.sk. to teritoriju) un 
to sporta infrastruktūras renovācija un 
pielāgošana mūsdienu interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu vajadzībām, kā arī personu 
ar kustību traucējumiem pieejamībai   

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

Pastāvīgi Darbība nenotika attiecībā uz iestāžu pielāgošanu personām ar 
kustību traucējumiem finansējuma trūkuma dēļ. 
Atjaunošanas darbi notiek pēc RD ĪD plāniem, savukārt 
uzlabošanas darbus iestādes veic patstāvīgi. 

Atjaunošanas darbi notiek pēc RD ĪD plāniem, savukārt 
uzlabošanas darbus iestādes veic patstāvīgi.  
Darbība nenotika attiecībā uz iestāžu pielāgošanu personām ar 
kustību traucējumiem finansējuma trūkuma dēļ. 

1.5.11. Iekšējās un ārējās videonovērošanas 
sistēmu uzstādīšana pašvaldības 
interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs 

RD IKSD 2016.-2018. Sagatavoti priekšlikumi. Atskaites posmā jaunas videonovērošanas sistēmas netika 
uzstādītas. 

RD ITC 2016.-2020. Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek 
uzstādīta atjaunojamos objektos. 

Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek 
uzstādīta atjaunojamos objektos, kā arī uzturēti esošie objekti. 

1.5.12. Policijas dežūru nodrošināšana pie 
interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm pasākumu un 
nodarbību laikā 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RPP) 

2016. RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt 
policijas dežūras organizētajos pasākumos. 
Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
pieprasījuma, RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā. 

RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt policijas 
dežūras organizētajos pasākumos. RPP veic uzraudzību publisko 
pasākumu laikā. 
Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
pieprasījuma, RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā. 

1.5.13. Prakšu vietu nodrošināšana jaunajiem 
restaurācijas speciālistiem (sadarbība 
ar Rīgas Celtniecības koledžu) 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

 

2016. – pastāvīgi Sadarbība ar Rīgas Celtniecības koledžu, lai nodrošinātu 
prakses vietas jauniem restaurācijas speciālistiem. 

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošināta prakses 
vietas 17 restaurācijas speciālistiem Rīgas Brāļu kapos. 

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

Būvvalde 2016. – pastāvīgi 1. Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas celšanai. 
2. Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti 
un dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā. 
3. Pieredzes apmaiņa ar Latvijas lielāko pašvaldību būvvaldēm. 
4. Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas 
centru arhitektu profesionālās darbības vērtējumā. 
5. Iespēju robežās tiek nodrošināta prakses iespēja 
būvniecības, jurisprudences pilsētvides dizaina jomas 
studentiem. 
6. Tiek piesaistīti praktikanti Būvvaldes veiktajos adresācijas 
sakārtošanas projekta ietvaros. 
7. Sadarbībā ar skolu “Citadele” prakses vietas nodrošināšana 
un, ja praktikants ir sevi apliecinājis, tiek pieņemts darbā. 

1. Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikācijas 
celšanai (39 dažādi semināri un apmācības). 
2. Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un 
dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā. 
3. Pieredzes apmaiņa ar Latvijas pašvaldību būvvaldēm (Tukums, 
Ādaži, Jēkabpils u.c.) 
4. Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru 
arhitektu profesionālās darbības vērtējumā – regulāri tika 
nosūtīta informācija par iecerēm, ka noraidītas, pamatojoties uz 
nekvalitatīvu noformējumu un nepilnīgu komplektāciju.  
5. Iespēju robežās tiek nodrošinātas prakses iespējas būvniecības, 
jurisprudences, pilsētvides dizaina jomas studentiem. 
6. Sadarbībā ar skolu “Citadele” prakses vietas nodrošināšana un, 
ja praktikants ir sevi apliecinājis, tiek pieņemts darbā. 

U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā 

1.6.1. Pieaugušo neformālās izglītības filiāļu 
darba koordinēšana un pieaugušo 
neformālās izglītības kursu 
organizēšana 

RIIMC Pastāvīgi Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

1.6.2. Aktu zāles Kaņiera ielā 15 renovācija un 
infrastruktūras pielāgošana pieejamībai 
personām ar kustību traucējumiem 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

 

2017.-2020. Darbība paredzēta sākot ar 2017.gadu. Darbība nav notikusi. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD 
iespējām. 

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam 

U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā 

2.1.1. Pašvaldības un valsts institūciju 
sistemātiskas sadarbības 
nodrošināšana jaunatnes politikas 
jautājumos 

RD IKSD  2015. – pastāvīgi Dažādu partnerību veidošana specifisku problēmu risināšanai 
jaunatnes politikas jomā.  
Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, 
jaunatnes organizācijām un uzņēmējiem tika sagatavots Rīgas 
jauniešu nodarbinātības atbalsta koncepcijas projekts. 

Dažādu partnerību veidošana specifisku problēmu risināšanai 
jaunatnes politikas jomā.  
Sadarbībā ar RD LD un NVO uzsākta projekta “PROTI un DARI” 
realizācija NEET jauniešu reintegrācijai izglītībā vai darba tirgū. 
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U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos 

2.2.1. Jauniešu nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības veicināšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Jauniešu nodarbināšanā ar RD IKSD līdzfinansējumu iesaistījās 
8 pašvaldības struktūras (SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs”, RSAC “Gaiļezers”, RSD, RD ĪD, RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”, RSAC “Stella maris”, ZI, nodibinājums “Rīga 2014”). 
Notikusi karjeras nedēļa (2015.gada oktobrī), kurā skolēni 
pašvaldības uzņēmumos un iestādēs varēja iepazīties ar tur 
esošajām profesijām. RD LD sadarbībā ar NVO 13.06.2015. 
organizēja “Vakanču karuselī” Vērmanes dārzā, aktualizējot 
darba un izglītības iespējas (sarunas ar darba devējiem, 
radošās darbnīcas u.c.). 

NVA programmas ietvaros ar RD IKSD līdzfinansējumu pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 338 jaunieši. 

RD LD RD LD sadarbībā ar NVO un NVA Rīgas reģionālo filiāli  27.08.2016. 
organizēja Informatīvo dienu un “Vakanču karuseli” Vērmanes 
dārzā. Jauniešiem bija iespēja neformālā gaisotnē tikties ar NVA 
un pašvaldības pārstāvjiem, kā arī satikt komersantus, kuri 
piedāvāja vakances savos uzņēmumos. 

2.2.2. Jauniešu konkurētspējas veicināšana, 
nodrošinot darba tirgū pieprasīto 
prasmju apgūšanu 

RD IKSD  Pastāvīgi Sniegts atbalsts jauniešu neformālās izglītības programmu 
īstenošanai.  
Jaunatnes organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem 
tika nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo 
uzņēmējdarbību un saņemt mentoru atbalstu savas sociālās 
uzņēmējdarbības idejas attīstībai. 

Sniegts atbalsts jauniešu neformālās izglītības programmu 
īstenošanai.  
Jaunatnes organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem tika 
nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo 
uzņēmējdarbību un saņemt mentoru atbalstu savas sociālās 
uzņēmējdarbības idejas attīstībai. 

RD LD Uzsākta projekta “PROTI un DARI” īstenošana, kura mērķis ir 
attīstīt NEET grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts 
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu 
garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā. 

U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai 

2.3.1. Jauniešu un jaunatnes organizāciju 
iniciatīvu līdzfinansēšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Rīkots jauniešu iniciatīvu konkurss. 2016.gadā nodrošināts finansiālais atbalsts 18 jauniešu iniciatīvām 
un atbalstīti 11 jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas 
projekti, kas tika īstenoti līdz 31.03.2017. 
2015.gadā finansiālu atbalstu ieguva 12 projekti, kas tika īstenoti 
līdz 29.04.2016. 

2.3.2. Jaunatnes organizāciju līderu 
kapacitātes pilnveide un organizāciju 
ilgtspējas sekmēšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Notikušas apmācības. Nodrošinātas jaunatnes darbinieku ilgtermiņa apmācības 
programmas īstenošanā. 
Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projektu 
konkursa dalīborganizāciju vadītājiem nodrošinātas apmācības par 
stratēģisko plānošanu un finanšu vadību.  

2.3.3. Jauniešu interešu grupu un jaunatnes 
organizāciju darbībai nepieciešamās 
materiālās bāzes nodrošināšana   

RD IKSD  Pastāvīgi Nodrošināta Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” darbība.  
 

Nodrošināta Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” darbība, kurā 
2016.gadā notika 333 jaunatnes organizāciju rīkotie pasākumi. 
Līdztekus tam 197 reizes jaunatnes organizācijas izmantoja centra 
tehnisko nodrošinājumu un āra dzīves ekipējumu pasākumu 
organizēšanai ārpus centra telpām. 

U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai 

2.4.1. Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes 
stiprināšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Organizēti izglītojoši pasākumi – semināri skolēnu pašpārvalžu 
aktīvistiem. 

Organizētas 24 izglītojošas aktivitātes vairāk nekā 1 050 skolēnu 
pašpārvalžu aktīvistiem un nodrošināts finansējums 3 skolēnu 
pašpārvalžu sadarbības projektiem. 

2.4.2. Jaunatnes organizāciju konsultatīvās 
padomes darbības nodrošināšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Nodrošināta jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes 
darbība. Organizētas konsultatīvās padomes sēdes. 

Padomes darbs faktiski apturēts, kas saistīts gan ar jaunatnes 
organizāciju zemo administratīvo kapacitāti, gan ievērojamu 
nevienprātību starp padomes locekļiem par prioritātēm un darba 
formām. 
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Padomes atjaunošana tās tagadējā formā nav ilgtspējīga un ir 
jāveido alternatīvas formas, kā nodrošināt jaunatnes 
organizācijām iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Jaunām 
līdzdalības formām jābūt tieši pieejamām visām jaunatnes 
organizācijām un jāļauj tām operatīvi “pieslēgties” konkrētu 
jautājumu risināšanai atbilstoši organizāciju kapacitātei. 

2.4.3. Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti 
ietekmējošo lēmumu pieņemšanā 

RD IKSD  2016., 2018. 
 
 

Dažādas sociālās grupas pārstāvošiem jauniešiem ir iespēja 
iesaistīties pašvaldības jaunatnes politikas veidošanā – 
piedaloties dažādos projektos, konkursos, forumos u.c. 

Organizēta konference skolēnu līderiem “Skola – līdzdalības starts 
atbildīgai sabiedrībai”, kurā tika diskutēts par veidiem, kā jaunieši 
var aktīvi līdzdarboties pilsētas dzīvē (skolā un ārpus tās). 

U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas 

2.5.1. Darbā ar jaunatni iesaistīto personu 
kompetenču pilnveidošana pārrobežu 
projektos 

RD IKSD  Pastāvīgi 
 
 

Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildu ES 
finansējums. 

Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildu ES 
finansējums. 

2.5.2. Jauniešu (jo īpaši to, kas ir ārpus 
formālās izglītības sistēmas un nav 
nodarbināti) iesaistīšana pārrobežu 
neformālās mācīšanās programmās  

RD IKSD  Pastāvīgi Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildu ES 
finansējums. 

Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildu ES 
finansējums. 

U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem 

2.6.1. Līdzfinansējuma nodrošināšana bērnu 
un jauniešu nometņu norisei, t.sk. 
attālās apkaimēs (nodrošinot 
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu) 

RD IKSD  Pastāvīgi Nodrošināts līdzfinansējums bērnu un jauniešu dienas un 
diennakts nometnēm.  

Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestāžu rīkotajām 340 nometnēm, kā arī nevalstisko un reliģisko 
organizāciju rīkotajām 64 nometnēm.  

2.6.2. Sporta un citu brīvā laika aktivitāšu 
organizēšana bērniem un jauniešiem, 
t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot 
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu) 

RD IKSD  Pastāvīgi Bērniem un jauniešiem organizētas un līdzfinansētas brīvā 
laika aktivitātes. 

Atbalstīti 17 brīvā laika projekti, kas piedāvāja ap 2 200 bērniem 
un jauniešiem bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā.  
Līdztekus tam sniegts finansiālais atbalsts privātpersonu uzturēto 
skeitparku (Grīziņkalna skeitparks un “Monsterparks”) darbības 
nodrošināšanai un pieejamības veicināšanai.  

2.6.3. Brīvā laika centru darbības 
nodrošināšana un tīkla pilnveide, t.sk. 
attālās apkaimēs (nodrošinot 
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu) 

RD IKSD  Pastāvīgi Rīgas bērniem un jauniešiem nodrošinātas lietderīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas netālu no viņu dzīvesvietām 
22 brīvā laika pavadīšanas centros un istabās. Finansiāli 
nodrošināta brīvā laika centru darbība. 

Nodrošināta 22 brīvā laika centru darbība apkaimēs. Gada laikā 

Rīgas bērni un jaunieši centrus apmeklēja ∼119,6 tūkst. reižu. 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 

U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras  infrastruktūru pilsētā 

3.1.1. Dziesmu svētku estrādes un piegulošās 
teritorijas renovācijas darbi 

RD ĪD 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūvi plānots uzsākt 
2017.gadā. 

3.1.2. Rīgas kā reģiona metropoles funkciju 
veikšanai nepieciešamās kultūras, 
tūrisma infrastruktūras attīstīšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD IKSD  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016.-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektu veidā iedzīvinātas kultūras aktivitātes apkaimēs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektu veidā iedzīvinātas kultūras aktivitātes apkaimēs. 
Finansiāli atbalstīta divu muzeju darbība – Latvijas Okupācijas 
muzeja (LOM) un Žaņa Lipkes memoriālā muzeja. LOM darbības 
atbalstam piešķirts finansējums, nodrošinot LOM ekspozīcijas 
iekārtu un apgaismošanas sistēmu pilnveidošanu; videomateriālu 
izgatavošanu un ekspozīcijas digitālo apstrādi; izstāžu eksponātu 
restaurēšanas pakalpojumus; informatīvo bukletu sastādīšanu un 
izdošanu, kā arī citus muzeja darbībai būtiskus pakalpojumus. 
LOM kopējais apmeklētāju skaits – 2 815. 
Rīgas pilsētā esošā Žaņa Lipkes memoriālā muzeja darbības 
nodrošināšanai piešķirtais finansējums veicinājis ekskursiju 
“Pagrīdes Rīga” organizēšanu un piemiņas zīmju “Pajumte” 
uzstādīšanu, radošo (bezmaksas) pasākumu organizēšanu muzejā, 
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 muzeja izstāžu darbības veidošanu un citas aktivitātes ar kopējo 
apmeklētāju skaitu – 7 478. 

RD ĪD Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

3.1.3. Uz eksportu orientētu integrētu 
tūrisma, kultūras, veselības un dabas 
kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu 
un produktu piedāvājumu attīstīšana 

RD IKSD 2016.-2020. Atbalstīti radošo kvartālu projekti. Kultūras pasākumu 
nodrošināšana apkaimēs. 

Izstrādāts Radošo kvartālu, apkaimju un teritoriju atbalsta 
programmas projekts un rasts finansējums, lai programmu 
uzsāktu īstenot. Programmas uzdevums 2016.gadā bija  finansiāli 
atbalstīt kultūras projektus, kuri tika īstenoti radošajos kvartālos 
vai teritorijās saskaņā ar Stratēģijā noteiktajās Rīgas pilsētas 
58 apkaimēs. Finansiālo atbalstu saņēma 14 projekti (no 
22 pretendentiem). 
2016.gada nogalē pēc Viļņas pilsētas  Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta iniciatīvas, ar RD IKSD tika noslēgts sadarbības 
līgums par Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” 
krājuma vides objektu “Ziemassvētku raķete” un “Teatrālā egle ar 
kavalieri” eksponēšanu Viļņas parkā Bernardinai Garden 
pasākuma  “Ziemassvētki pilsētā” laikā no 12.12.2016. līdz 
10.01.2017. 

3.1.4. Kultūras iestāžu celtniecība un 
rekonstrukcija (optimāls kultūras 
iestāžu tīkls) 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD)  

2016.-2020. RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana jaunās telpās 
Aviācijas ielā 15. VEF Kultūras pils gatavošana atjaunošanai. 
Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” pacēlāja 
projekta izstrāde. 

VEF Kultūras pils 02.05.2016. tika slēgta atjaunošanai. 
Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” pacēlājs tika 
uzstādīts 2016.gada nogalē. 
 

3.1.5. Amatu mājas rekonstrukcija vai 
celtniecība 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2018.-2020. Nepietiekama darbība. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

3.1.6. Spīķeru iela – gājēju iela – savdabīgs 
Eiropas Kultūras tirgus 

AI (sadarbībā ar 
RD PAD, RD ĪD) 

2016.-2020. Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas. Tiks risināts AS “Rīgas Centrāltirgus” attīstības plāna kontekstā 
(piesaistot ES fondu finansējumu). 

3.1.7. Akustiskās koncertzāles izveide LR KM (sadarbībā ar 
RD) 

 

2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Valdība atbalstīja koncertzāles izveidi sadarbībā ar privāto 
partneri. 2016.gadā LR KM strādāja pie visu prasību programmas.  
LR KM līdz 2017.gada vidum jāizstrādā TEP.  
Informācijas avots: 
http://www.lsm.lv/raksts/muzika/kultura/toposa-rigas-
koncertzale--izdeviga-partneriba-vai-viduvejs-
kompromiss.a210404/#2  

3.1.8. Laikmetīgās mākslas telpas darbības 
nodrošināšana 

RD (sadarbībā ar 
LR KM vai NVO) 

2016.-2020. 2015.gadā RD IKSD pārziņā ir pārņemta Rīgas Mākslas telpa, 
kurā tiek organizētas dažādas izstādes. 

2016.gadā Rīgas Mākslas telpa turpina aktīvu darbību, organizējot 
izstādes, kuras pieejamas ikvienam interesentam. 

U3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā  un citās vēsturiskās apbūves teritorijās 

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

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2016. – pastāvīgi Esošo kultūras vērtību pilsētvidē ikdienas aprūpe, restaurācija 
un popularizācija sabiedriskajā telpā. Pašlaik RPA “Rīgas 
pieminekļu aģentūra” uzraudzībā ir 127 objekti. 
2015.gadā padarītais: 

• Carnikavas muižas kapiteļa M.Ģildes dārzā restaurācija; 

• piemiņas zīmes Rīgas atbrīvotājiem 1944.gadā Jaunciemā 
labiekārtošana; 

• pieminekļu informatīvo zīmju uzstādīšana 15 pieminekļiem. 

RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 176 Rīgas pilsētas 
publiskajā ārtelpā esošo pieminekļu apzināšanu un uzskaiti, kā arī 
127 valdījumā esošo pieminekļa 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 Rīgas pieminekļu aģentūras 
valdījumā esošo pieminekļu restaurācija un ikgadējā sezonālā 
apkope. 
2016.gadā padarītais:  

• pieminekļa deportēto piemiņai Šķirotavā restaurācija; 

• pieminekļa Lielajā Tēvijas karā (LTK) kritušajiem karavīriem 
(Brāļu kapos) Berģos restaurācija; 
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• divu pilsētas vēsturisko robežstabu restaurācija; 

• vides objekta Saules pulkstenis restaurācija; 

• Pumpura kapa pieminekļa (Lielajos kapos) teritorijas 
labiekārtošana;  

• pieminekļu informatīvo zīmju uzstādīšana 15 pieminekļiem; 

• Brīvības pieminekļa 3 informatīvo zīmju uzstādīšana. 
Rīgas Brāļu kapos paveiktie restaurācijas un aprūpes projekti 
2015. – 2016.gadā:   

• centrālā kapu lauka A sektora sienas ar uzejām restaurācija; 

• noslēdzošās sienas abu pušu diagonālo sienu restaurācija; 

• centrālo vārtu centrālās daļas un labās puses skulptūru grupas 
aprūpe-restaurācija; 

• lokāla regulārā uzrakstu plāksnīšu tīrīšana; 

• lokāla tehnisko elementu atjaunošana (šuvojums, nosegumi). 

3.2.2. Izveidot Rīgas Brāļu kapus 
kā  memoriālu muzeju 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2016.-2020. Izveidota tīmekļa vietne www.rigasbralukapi.lv ar digitalizētu 
apbedījumu karti un informāciju. Rīgas Brāļu kapu depozitārijā 
uzstādīts ekrāns, kur pieejama šī tīmekļa vietne.  

Tīmekļa vietnē www.rigasbralukapi.lv papildu ievadītas biogrāfijas 
par visiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kas apbedīti Rīgas 
Brāļu kapos.  

3.2.3. Mazjumpravmuiža – kultūrvēsturiskās 
teritorijas pie Daugavas renovācija un 
labiekārtošana 

AI (sadarbībā ar 
RD PAD, RD SD, 
RD MVD, RD ĪD) 

2016.-2017. Uzstādīts veloturētājs “SLITA”, 16 soli, 17 atkritumu urnas, 
izstrādāts tehniskais projekts dzirnavu ēkas jumtam – nojumei. 
Latvijas Zemūdens niršanas asociācija veikusi Daugavas ūdens 
gultnes tīrīšanas darbus, nodrošināta pastāvīga 
apsaimniekošana esošai atjaunotai teritorijai. 

Regulāri sakopšanas darbi un kultūrvēsturiskā potenciāla 
uzturēšana (informācija, ekskursijas). 

3.2.4. Pils laukuma rekonstrukcijas 
būvprojekta izstrāde 

RD PAD 2020 Uzsākta Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde. Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un saskaņošana 
institūcijās. 

U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem 

3.3.1. Vienmērīga kultūras iestāžu 
(bibliotēkas, kultūras centri, mūzikas un 
mākslas skolas) pārklājuma 
nodrošināšana pilsētas apkaimēs un 
esošo būvju atjaunošanas darbi 

RD IKSD 2016.-2020. RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana telpās Aviācijas 
ielā 15. 
 

RCB jaunās aktivitātes 2016.gadā – Pludmales lasītavas atvēršana 
Lucavsalā, lielu rezonansi guvušo brīvprātīgo projektu “Sarunas un 
grāmatas – līdzņemšanai”, kurā brīvprātīgie lasīja priekšā 
pansionātu iemītniekiem. 

RD ĪD Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

3.3.2. Pieejamības nodrošināšana dalībai 
amatiermākslas kolektīvos 

RD IKSD  Pastāvīgi Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku 
procesa nepārtrauktību, ar telpām un tehnisko aprīkojumu 
nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību. 

Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku 
procesa nepārtrauktību, ar telpām un tehnisko aprīkojumu 
nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību. 

3.3.3. Vides pieejamības pie kultūrvides 
objektiem nodrošināšana  

 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2016. – pastāvīgi Izstrādātajos pārbūves projektos Raiņa piemineklim, 1.bruņotā 
diviziona Autotanku pulka karavīriem veltītajam piemineklim 
(Autotanku pulka piemineklis) un 6.Rīgas kājnieku pulka 
karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņš), ir 
ņemts vērā vides pieejamības nodrošinājums. 
Izstrādāta Rīgas Brāļu kapu vides pieejamība projekta skicē.  

Izstrādātie projekti ir iesniegti Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju 
programmā. 

3.3.4. Pilsētvidē esošo pieminekļu, 
memoriālu un vides objektu juridiskā 
statusa nostiprināšana 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. 2016.gadā pārņemti: skulptūra “Leste” Spīķeros, piemineklis 
ukraiņu tautas dziesminiekam Tarasam Ševčenko Kronvalda parkā, 
piemiņas zīme veltīta pirmajam kinoseansam Rīgā, kas notika 
pirms 120 gadiem Līvu laukumā. 

3.3.5. Rīgas Jūgendstila centra kultūras 
mantojuma digitalizācija un virtuālā 
muzeja izstrāde 

RD IKSD (sadarbībā ar 
Rīgas Jūgendstila 

centru) 

2016.-2020. Turpināts darbs pie Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 “Kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” projekta 
“Rīgas Jūgendstila kultūras centra kultūras mantojuma 

Īstenots projekts “Rīgas Jūgendstila kultūras centra kultūras 
mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde”, muzejs 
atvērts apmeklētājiem.  
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digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” īstenošanas. 

3.3.6. Koncertzāles “Ave Sol” pārbūves un 
restaurācijas darbi 

RD ĪD (sadarbībā ar 
RD IKSD) 

2018.-2020. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

3.3.7. VEF Kultūras pils pārbūve un 
piegulošās teritorijas atjaunošanas 
darbi 

 RD IKSD 2015.-2017. Sagatavošanas darbi VEF Kultūras pils atjaunošanas darbu 
uzsākšanai, finansējuma piesaiste. 

VEF Kultūras pils 02.05.2016. tika slēgta, lai uzsāktu atjaunošanas 
darbus. 

RD ĪD 

3.3.8. Mūzikas skolu, bibliotēku un kultūras 
iestāžu atjaunošanas darbi 

 RD IKSD 2015.-2020. RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana telpās Aviācijas 
ielā 15. 

Torņakalna filiālbibliotēka slēgta ēkas pārbūves dēļ. 

RD ĪD Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

3.3.9. Laikmetīgā mākslas muzeja izveide   Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 30.10.2014. LR KM ar Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fondu 
parakstījusi nodoma protokolu par Latvijas Laikmetīgās mākslas 
muzeja būvniecības ieceres īstenošanu. 

3.3.10. Kultūras pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana  pašvaldības kultūras 
iestādēs 

RD IKSD 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību 
un A.Čaka memoriālo dzīvokli – muzeju, organizēta zinātniska 
konference un A.Čaka jubilejas pasākums 27.10.2016. koka ēku 
atjaunošanas centrā “Koka Rīga”.  
Organizēts Gada balvas kultūrā “Baltais zvirbulis 2015” pasākums 
Rīgas mākslas telpā 25.04.2016., balvas 5 nominācijās saņēma 
8 laureāti.  

U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus 

3.4.1. Dažādu atbalsta programmu un 
aktivitāšu realizēšana, izmantojot 
atklātu konkursu sistēmu, realizējot 
attiecīgas budžeta programmas: 

− Rīgas radošo kvartālu un apkaimju 
atbalsta programma; 

− bērnu kultūras pasākumi; 

− Latvijas valsts simtgades projektu 
īstenošana. 

RD IKSD 2016.-2020. Noslēdzoties Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam, 
RD pieņēma lēmumu par nodibinājuma “Rīga 2014” likvidāciju. 
Pēc četru gadu pārtraukuma 2015.gadā RD IKSD atkal pārņēma 
gaismas festivāla “Staro Rīga” rīkošanu, kas 18.-21.11.2016. 
notika jau 8. reizi, aicinot apmeklēt 42 gaismas objektus. 
Festivāla tēma bija “Gaismu sauca. Latvijas māju sajūtu 
meklējot” un tā ietvaros tika realizēta arī plaša līdzdalības 
programma “Rīgas karnevāls”, kuras darbu iniciatori un autori 
bija Rīgas iestādes un uzņēmumi. Rīdziniekiem un pilsētas 
viesiem bija iespēja aplūkot arī starptautiskā projekta “Baltijas 
gaismas ķēde” un Eiropas gaismas festivālu gaismas objektus.  
RD IKSD budžeta ietvaros rīko valsts svētku un atceres dienu 
pasākumus, kā arī tradicionālus pilsētas nozīmes pasākumus, 
iniciatīvām un projektiem atbalstu sniedzot konkursu kārtībā.   
2015. gadā tika atbalstīta festivāla “Re, Re, Rīga” norise. 
Sagatavots Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta 
programmas projekts uzsākšanai 2016.gadā. 

Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā 
piedalījās 22 pretendenti un finansiālo atbalstu saņēma 
14 projekti. 
Starp atklātu konkursu atbalstītajiem un realizētajiem 
479 projektiem, 59 pasākumi jeb 12,3% tika realizēti bērnu 
mērķauditorijai,  t.sk.  Tradicionālo kultūras pasākumu ietvaros 
8 pasākumi – radošās darbnīcas un koncerti Lieldienās, 6 koncerti 
Mātes un Ģimenes dienu pasākumu programmas ietvaros,  
4 pasākumi LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltītās svētku 
programmas ietvaros. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas 
ietvaros 7 pasākumi notika dažādās pilsētas apkaimēs (Esplanādē, 
Ziemeļblāzmā, Kalnciema kvartālā, Mežaparkā, Spīķeros un 
Purvciemā), bērnu svētkiem veltīts koncerts kultūras centrā 
"Mazā ģilde", kā arī 15 pasākumi notika Rīgas svētku ietvaros, 
t.sk. dienas programmas Vērmanes dārzā, Kalnciema kvartālā, 
Ziedoņdārzā, Ziemeļblāzmas parkā un citviet.  
RD Kultūras projektu konkursa ietvaros tika realizēti pasākumi arī 
bērnu mērķauditorijai, t.sk. IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu 
koru un vokālo ansambļu konkurss "Lai skan!", orķestra "Rīga" 
rīkotās sarunas par mūziku "Nāc, ieklausies orķestrī "Rīga", 
VIII starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "Baltijas 
zvans" u.c. 
2016.gadā tika izstrādāta Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas 
programma 2017. – 2021.gadam, kuras ietvaros apstiprināta 
99 projektu realizācija. Veidojot Latvijas valsts simtgades Rīgas 
pilsētas programmu, RD 34 institūciju iesniegtie 244 priekšlikumi 
un Darba grupas, pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas 
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veicināšanai Rīgas pilsētā, pārstāvju iesniegtie 104 priekšlikumi ir 
apkopoti, izvērtēti un strukturēti. 

3.4.2. Dziesmu un deju svētku procesa 
nepārtrauktības nodrošināšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku 
procesa nepārtrauktību, ar telpu un tehnisko aprīkojumu 
nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību, kolektīvu 
vadītāju finansēšana. 

Lai īstenotu prioritāro uzdevumu – veicinātu amatiermākslas 
kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos, 2016.gadā veikta 
2015.gadā ieviestās amatiermākslas kolektīvu atbalsta sistēmas 
pilnveide un uzraudzība. 
2016.gadā ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu darbojās 
177 pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvi ar 
333 darbiniekiem un pašvaldības līdzfinansēti 102 citu dibinātāju 
amatiermākslas kolektīvi ar 200 darbiniekiem. Pašvaldības 
kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku procesa 
nepārtrauktību, ar telpu un tehnisko aprīkojumu nodrošina 
amatiermākslas kolektīvu darbību.      
Rīgas pilsētas pašvaldības amatiermākslas kolektīvi darbojas 
pašvaldības kultūras iestādēs: Rīgas pilsētas pašvaldības Kultūras 
iestāžu apvienībā, Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā 
“Mazā Ģilde”, kultūras un tautas mākslas centrā “Ritums”, 
VEF Kultūras pilī un J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā.  
Dziesmu svētku procesa nodrošināšanai organizēti 
amatiermākslas kolektīvu nozaru pasākumi: 

• Rīgas koru mēnesis 2016 – koru skates, kurās piedalījās 
95 jauktie, sieviešu, vīru un senioru kori; 

• starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” norise Rīgā un 
Rīgas Tautas deju ansambļu dalība festivāla koncertos;  

• Tautas deju kolektīvu skates Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, kurās piedalījās 43 kolektīvi un LR proklamēšanas 
98.gadadienai veltītais koncerts ”Mūsu zemes raksti” Rīgas 
Kongresu namā;   

• starptautiskais amatierteātru festivāls “Rīga spēlē teātri 2016”, 
kurā piedalījās 14 Rīgas amatierteātri ar 16 iestudējumiem un 
7 ārvalstu amatierteātri. Festivālā piedalījās 250 dalībnieku un 
festivāla izrādes dažādās norises vietās Rīgā kopumā noskatījās 
3 400 skatītāju;   

• mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu kopkoncerti 
“Dziesmu tilti” Rīgas svētku programmas ietvaros; 

• Rīgas Kokļu mūzikas koncerts – skate “Saule kokles 
skandināja”, veltīts komponista R.Jermaka 85 gadu jubilejai 
Sv.Pētera baznīcas telpās, kurā piedalījās 9 koklētāju ansambļi 
un notika R.Jermaka  skaņdarba “Vēja kokle” pirmatskaņojums 
apvienotā koklētāju ansambļa sniegumā; 

• tēlotājas mākslas studiju Mākslas dienu 2016 izstāde 
“Rozentāla pavasaris” Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, kurā 
piedalījās 155 dalībnieki ar 162 darbiem; 

• organizētas arī nozaru skates vokālajiem un instrumentālajiem 
ansambļiem, mazākumtautību amatiermākslas kolektīviem.       

Nodrošināta Rīgas amatierkolektīvu dalība valsts un reģionālajos 
pasākumos:  

• 11 tautas deju ansambļu dalība Jaunrades deju konkursa finālā 
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Valmierā; 

• amatierteātru iestudējumu “Gada izrāde 2015” Rīgas reģiona 
skatē; 

• VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Ogrē; 

• Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākumā “Satiec savu meistaru” Rīgā piedalījās 29 tautas 
lietišķās mākslas studijas; 

• tautas deju kolektīvu Deju lieluzvedumā “Gredzenus mijot” 
Cēsīs piedalījās 14 Rīgas Tautas deju ansambļi; 

• Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā Cēsīs piedalījās 
23 kori ar 800 dziedātājiem; 

• Latvijas vokālo ansambļu konkursā Rīgā piedalījās 10 vokālie 
ansambļi; 

• Latvijas senioru koru svētkos Tukumā piedalījās 10 senioru 
kori; 

• tautas lietišķās mākslas izstādē “Rokdarbi” piedalījās 7 tautas 
lietišķās mākslas studijas ar 72 autordarbiem;  

• tautas lietišķās mākslas izstādē konkursā “Novadu segas” 
Kuldīgā piedalījās 53 tautas daiļamata meistari no 6 tautas 
lietišķās mākslas studijām.   

Nodrošināta 36 kopmēģinājumu norise Rīgas koru grupām.  
Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskos un 
partnerpilsētu sadraudzības pasākumos:  

• Hanzas pilsētu dienās Bergenā, Norvēģijā; 

• Folkloriādē Meksikā; 

• starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica” Igaunijā; 

• Ziemassvētku un Jaungada gadatirgus kultūras programmā 
Maskavā, kā arī atbalsts amatiermākslas kolektīvu dalībai 
starptautiskos konkursos un festivālos.  

Nodrošināts būtisks atbalsts tautas lietišķās mākslas studijām 
inventāra un darba rīku kā steļļu, virpu, keramikas apdedzināšanas 
krāšņu u.c. iegādei un tērpu atjaunošanai amatiermākslas 
kolektīviem.   

3.4.3. Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammas 
īstenošana  

RD IKSD   Pastāvīgi 2015.gadā Rīgas festivālu mērķprogrammas trīsgadu cikla 
(2013-2015) ietvaros tika līdzfinansēti 47 festivālu projekti, 
t.sk. Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” norise. Starp 
populārākajiem festivāliem, kas iezīmējas ar stabilu rīdzinieku 
un pilsētas viesu interesi, pārdomātu programmu un 
mākslinieku atlasi, jāmin Starptautiskais mūzikas festivāls 
“Rīgas ritmi”, Laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit”, 
Starptautiskais Jaunā teātra festivāls “Homo Novus”, 
Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, Teātra festivāls “Zelta 
Maska Latvijā” u.c. 
2015.gadā realizēts 6.Vides objektu festivāls “Ziemassvētku 
egļu ceļš", kas akcentē Rīgu kā mākslas un inovatīvu ideju 
pilsētu. Festivālā tika eksponēti 43 vides dizaina projekti, kuros 
Ziemassvētku simbols – egle eksponēta kā vides objekts jaunos 
un oriģinālos vizuālos risinājumos. Ekspozīciju veidoja gan 

Rīgas festivālu mērķprogrammas trīsgadu cikla ietvaros 2016.gadā 
tika atbalstīti 32 festivālu projekti. Starp festivāliem, kuri rīkoti ar 
RD atbalstu, ir tādi festivāli, kā, piemēram, Dzejas dienas, Leļļu 
festivāls u.c. Latvijas galvaspilsēta ir mājvieta arī starptautiska 
mēroga festivāliem, piemēram, Rīgas Starptautiskajam kino 
festivālam, jaunā teātra festivālam “Homo Novus”, laikmetīgās 
mākslas festivālam “Survival Kit” u.c.   
Jau 7.gadu realizēta oriģināla mākslas aktivitāte pilsētvidē – vides 
objektu festivāls  “Ziemassvētku egļu ceļš 2016", kas akcentē Rīgu 
kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. Festivāla ekspozīciju veidoja 
gan Projektu atlases konkursā atbalstītie projekti, gan LMA 
“Radošo projektu darbnīcā” izstrādātie projekti, gan sadarbības 
partneru veidoti projekti  – kopskaitā 35 vides mākslas projekti. 
Festivālu papildināja dažādi atbilstošas tematikas pilotprojekti un 
aktivitātes, tā veicinot oriģinālu, dekoratīvu vides objektu projektu 
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RD IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti mākslas projekti. īstenošanu gan Rīgas centrā, gan apkaimēs Ziemassvētku laikā un, 
iesaistot festivāla realizēšanā radošo sabiedrību. 

U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos 

3.5.1. Atbalsts nacionālās identitātes 
veidošanai, kultūras mantoto un 
jaunradīto vērtību (mūsdienīga māksla, 
tautas māksla, filmas un literatūra) 
iedzīvināšanai, veicinot dažādu 
sabiedrības grupu sadarbību 

RD IKSD   Pastāvīgi RD IKSD organizētie atklātie kultūras projektu konkursi veicina 
dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanos un sadarbību kultūras 
pasākumu veidošanā un realizācijā, kā arī sniedz ievērojamu 
atbalstu nacionālās identitātes saglabāšanā. 2015.gadā 
RD IKSD atklātu konkursu sistēmā tika atbalstīti 448 projektu 
pieteikumi, t.sk.:  

• 231 NVO projekts; 

• komersantu iesniegti projekti; 

• pašvaldības iestāžu – kultūras centru un izpilddirekciju 
iesniegti projekti;  

• valsts iestāžu iesniegti projekti; 

• individuālo projektu pieteicēju 5 projekti. 
Piešķirts finansējums Latvijā dzīvojošo tautību Nacionālo 
biedrību mākslinieciskajiem kolektīviem – koriem, vokālajiem 
un deju ansambļiem. 

RD IKSD organizētie atklātie kultūras projektu konkursi veicina 
dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanos un sadarbību kultūras 
pasākumu veidošanā un realizācijā, kā arī sniedz ievērojamu 
atbalstu nacionālās identitātes saglabāšanā.  
RD IKSD finansē fultūras pasākumus dažādu atklātu konkursu 
veidā, kuros piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu 
var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta NVO, pašvaldības un 
valsts iestāde vai institūcija, komersants vai fiziska persona, kura 
sasniegusi 18 gadu vecumu. Konkursos piedalās arī Latvijā 
dzīvojošo tautību Nacionālo biedrību mākslinieciskie kolektīvi – 
kori, vokālie un deju ansambļi.  
 
 

3.5.2. Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo 
uzņēmēju un tradicionālo amatnieku 
darbībai, veidojot produktus un 
pakalpojumus uz materiālā un 
nemateriālā kultūras mantojuma bāzes 

RD IKSD   Pastāvīgi Nodrošināti daudzveidīgi kultūras pasākumi apkaimēs, 
piemēram, tradicionālie Līgo svētki, Rīgas svētku un 
Miķeļdienas gadatirgi, kuros piedalās lietišķās mākslas 
meistari, amatnieki un vietējie uzņēmēji. 

Nodrošināti daudzveidīgi kultūras pasākumi apkaimēs, piemēram, 
tradicionālie Līgo svētki, Rīgas svētku un Miķeļdienas gadatirgi, 
kuros piedalās lietišķās mākslas meistari, amatnieki un vietējie 
uzņēmēji. 
Tautas lietišķās mākslas studiju darbība tiek atbalstīta, nodrošinot 
telpas, studijas vadītāja atalgošanu un daļēju darba rīku un  
materiālu iegādi. 

U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu 

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

RD IKSD   Pastāvīgi 1. Veikts publisks “Svētku noformējuma vides objektu/ 
instalāciju māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas 
tehnisko risinājumu projektu atlases konkurss”. Iesniegts 
21 piedāvājums ar svētku noformējuma vides objektu/ 
instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to tehniskiem 
risinājumiem un izvietojumu. Godalgoti 6 projekti, no 
kuriem samazinātā budžeta dēļ netika realizēts neviens 
godalgotais projekts. 

2. Veikts publisks vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu 
ceļš 2015" projektu atlases konkurss. Iesniegti 20 projekti, 
godalgoti 7 projekti, no kuriem samazinātā budžeta dēļ tika 
realizēti 5 godalgotie projekti. 

3. Norisinājās 6.Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu 
ceļš 2015”, ekspozīciju veidoja 43 gan RD IKSD, gan 
festivāla atbalstītāju realizēti mākslas projekti. 

1. Realizēts “Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju 
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko 
risinājumu projektu atlases konkurss”. Iesniegti 6 piedāvājumi, 
godalgoti 4  piedāvājumi. 

2. Realizēts 7.Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 
2016” projektu atlases konkurss. Iesniegts 21 projekts, 
godalgoti 10  piedāvājumi. 

3. “Ziemassvētku egļu noformējuma māksliniecisko ideju skiču un 
to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkurss” 
ar mērķi izvēlēties piedāvājumu Ziemassvētku egļu 
noformējuma veidošanai Doma laukumā, 11.novembra 
krastmalā un Rātslaukumā. Konkursā tika iesniegti 6 projektu 
pieteikumi, atbalstu saņēma 2 projekti.  

4. 2016.gada sākumā noslēdzās “Skatlogu, ēku fasāžu un 
priekšlaukumu noformējuma konkurss 2015”. Tika vērtēti 
37 pieteikumi, piešķirtas 12 godalgas.  

5. Noslēgts sadarbības līgums ar LMA par tematisku vides 
projektu izstrādes iekļaušanu LMA mācību procesā - izvēles 
studiju kursā “Radošo projektu darbnīca”, pilsētvides 
noformējuma realizēšanai 3.Eiropas koru olimpiādes un Nāciju 
Grand Prix Rīga 2017 pasākumu laikā. 
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3.6.2. Jauno ideju, mākslas un dizaina 
vērtību, kas palikušas pastāvīgi  
pilsētvidē pēc dažādu festivālu un 
pilsētas svētku norisēm, uzturēšana, 
aprūpe 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2016. – pastāvīgi Jauno mākslas un dizaina vērtību integrācija pilsētvidē, tā 
radot sakārtotu pilsētvidi. 

Jauno mākslas un dizaina vērtību integrācija pilsētvidē, tā radot 
sakārtotu pilsētvidi. 

U3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu 

3.7.1. Latviešu tradicionālo amatu prasmju  
saglabāšana, uzturēšana un apguve uz 
materiālā un nemateriālā kultūras 
mantojuma bāzes 

RD IKSD   Pastāvīgi Nodrošināta VEF Kultūras pils, Kultūras un tautas mākslas 
centra “Ritums”, Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu 
apvienības struktūrvienību aprūpē esošo tautas lietišķās 
mākslas studiju darbība, izstāžu rīkošana, dalība Latvijas 
Nacionālā kultūras centra rīkotajā akcijā “Satiec savu 
Meistaru”. 

Nodrošināta VEF Kultūras pils, Kultūras un tautas mākslas centra 
“Ritums”, Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības 
struktūrvienību aprūpē esošo tautas lietišķās mākslas studiju 
darbība, izstāžu rīkošana, dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra 
rīkotajā akcijā “Satiec savu Meistaru”. 

U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju 

3.8.1. Kultūras projektu konkursu realizēšana 
 

RD IKSD   Pastāvīgi RD Kultūras projektu finansēšanas konkurss, Kultūras 
pasākumu finansēšanas konkurss, Tradicionālo kultūras 
pasākumu finansēšanas konkurss, Gaismas festivāla “Staro 
Rīga” projektu konkurss, Vides objektu festivāla “Ziemassvētku 
egļu ceļš” projektu atlases konkurss. 
RD IKSD organizēto kultūras projektu konkursu mērķis ir 
nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras 
pakalpojumu piedāvājumu pilsētas kultūras iestādēs, 
koncertzālēs un pilsētvidē, veicinot jaunradīto vērtību rašanos 
vizuālajā mākslā, mūzikā, dejas mākslā, teātra mākslā, 
audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, muzeju darbībā, 
starpdisciplināros projektos, atbalstot kultūras mantojuma un 
tradicionālās kultūras saglabāšanu, nacionālās identitātes 
veidošanu. 
2015.gadā konkursu komisiju izvērtēšanai tika iesniegti un 
izskatīti 825 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 
448 projekti: 

• RD Kultūras projektu finansēšanas konkursā no 
iesniegtajiem 271 projektiem konkursā atbalstu guva 
132 projekti; 

• Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā 
komisija izskatīja 214 projekta piedāvājumu, no kuriem tika 
atbalstīti 122; 

• Kultūras pasākumu finansēšanas konkursam gada laikā tika 
iesniegti 293 projektu pieteikumi, atbalstīti 147. 

Pilsētas svētku noformējuma atbalstam: 

• realizēts publisks “Svētku noformējuma vides 
objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skiču un to 
realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases 
konkurss”. Iesniegts 21 piedāvājums ar svētku 
noformējuma vides objektu/ instalāciju māksliniecisko 
ideju skicēm, to tehniskiem risinājumiem un izvietojumu. 
Godalgoti 6  piedāvājumi; 

• realizēts publisks vides objektu festivāla “Ziemassvētku 
egļu ceļš 2015” projektu atlases konkurss. Iesniegti 

RD IKSD organizēto kultūras projektu un pasākumu konkursu 
mērķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu 
kultūras pakalpojumu piedāvājumu pilsētas kultūras iestādēs, 
koncertzālēs un pilsētvidē. 
2016.gadā tika organizēti 5 kultūras projektu un pasākumu 
finansēšanas konkursi, kā arī Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta 
finansējuma konkurss. Konkursos tika iesniegti un izskatīti 
906 projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti 479 projekti, t.sk.: 

• Rīgas festivālu mērķprogrammā tika atbalstīti 32 festivālu 
projekti; 

• RD kultūras projektu finansēšanas konkursā tika atbalstīts 
131 projekts; 

• tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā tika 
atbalstīti 144 projekti; 

• kultūras pasākumu finansēšanas konkursā atbalstīti 
153 projekti; 

• gaismas festivāla “Staro Rīga” projektu un ideju finansēšanas 
konkursā tika atbalstīti 19 projekti. 

Gaismas festivāls “Staro Rīga 2016” notika jau 9.reizi, tā ietvaros 
bez vietējo gaismas mākslinieku darbiem bija iespēja aplūkot arī  
18 krāšņus un iespaidīgus ārzemju mākslinieku radītus gaismas 
objektus no Kanādas, Japānas, Austrālijas, Beļģijas, Spānijas, 
Vācijas un Portugāles. Festivālu apmeklēja vairāki simti tūkstošu 
skatītāju.  
Realizēts “Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju 
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu 
projektu atlases konkurss”. Iesniegti 6 piedāvājumi ar svētku 
noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju 
skicēm, to tehniskiem risinājumiem un izvietojumu. Godalgoti 
4  piedāvājumi. 
Realizēts 7.Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2016” 
projektu atlases konkurss. Iesniegts 21 projekts, godalgoti 
10  piedāvājumi. 
2016.gada sākumā noslēdzās “Skatlogu, ēku fasāžu un 
priekšlaukumu noformējuma konkurss 2015”. Izvērtēti 
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20 projekti, godalgoti 7  piedāvājumi; 
Sadarbībā ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izsludināts publisks 
skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss  
“Ziemassvētki 2015”, kura nobeigums ir 2016.gada februāris. 

37 pieteikumi, piešķirtas 12 godalgas, t.sk. par tematu “Citāda 
egle” kā vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” papildu 
aktivitāte pilsētvidē. 
2016.gada nogalē, lai veicinātu iedzīvotāju radošumu, aktivizētu 
radošās industrijas un nozaru speciālistus, izsludināts “Skatlogu, 
ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss 2016”. 

U3.9. Īstenot  aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai 

3.9.1. Skolu u.c. pašvaldības telpu 
izmantošana arī kultūras vajadzībām 

RD IKSD (sadarbībā ar 
izpilddirekcijām) 

 

2016. – pastāvīgi Nodrošinot valstiski noteikto Dziesmu un deju svētku procesu, 
amatiermākslas kolektīviem, kuriem nepietiek mēģinājumu 
telpas pašvaldības kultūras centros, mēģinājumu telpas tiek 
nodrošinātas pašvaldības izglītības iestādēs. 

Nodrošinot valstiski noteikto Dziesmu un deju svētku procesu, 
amatiermākslas kolektīviem, kuriem nepietiek mēģinājumu telpas 
pašvaldības kultūras centros, mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas 
pašvaldības izglītības iestādēs. 

ZI  2015.gadā ZI telpās organizētas 11 mākslas darbu izstādes un 
tikšanās ar māksliniekiem. 

2016.gadā ZI telpās organizētas 11 mākslas darbu izstādes un 
tikšanās ar māksliniekiem. 

PI Pārdaugavas  svētki “Jūti  Pārdaugavu” – norisinās Arkādijas 
parkā, Uzvaras parka aktīvās atpūtas un sporta daļā, pie Māras 
dīķa, muzejos. 
PI un Ojāra Vācieša fonda jaunrades konkurss Pārdaugavas 
mācību iestāžu audzēkņiem. 

Pārdaugavas svētki  “Pārdaugavas logi” – ikgadējs  pasākums 
Arkādijas parkā, pie Māras dīķa, Uzvaras parkā, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā (LNB), muzejos, tuvējās skolās.  
PI un Ojāra Vācieša fonda jaunrades konkurss Pārdaugavas 
mācību iestāžu audzēkņiem. 

3.9.2. Sadarbības īstenošana ar valsts 
kultūras institūcijām kultūras 
pakalpojumu pieejamībai 

RD IKSD   2016. – pastāvīgi Samazinātā budžeta dēļ nenotika sadarbība ar LMA, t.i., 
nenotika māksliniecisko ideju skiču projektu konkurss un 
konkursā atbalstīto projektu realizēšana pilsētvidē.   

Atjaunota sadarbība ar LMA “Radošo projektu darbnīcu” – vides 
objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2016” konceptuālā ideja 
un projektu izstrādes un realizēšanas tehniskā specifikācija tika 
iekļauta LMA mācību procesā, izvēles studiju kursā “Radošo 
projektu darbnīca”, kas pieejama visu nodaļu bakalaura un 
maģistra programmu studentiem. Mācību process rezultējās ar 
studentu māksliniecisko ideju metu konkursu, kurā tika iesniegti 
13 projekti. Mākslinieciskā padome realizēšanai pilsētvidē atlasīja 
8 projektus, kuri veidotu jaunus akcentus festivāla ekspozīcijā un 
svētku noformējumā Rīgas pilsētvidē. 
Noslēgts sadarbības līgums ar LMA par tematisku vides projektu 
izstrādes iekļaušanu LMA mācību procesā – izvēles studiju kursā 
“Radošo projektu darbnīca”, pilsētvides noformējuma realizēšanai 
3.Eiropas koru olimpiādes un Nāciju Grand Prix Rīga 2017 
pasākumu laikā. 

3.9.3. Sadarbības īstenošana pieminekļu 
uzturēšanas un attīstības jomā 

 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2016. – pastāvīgi Sadarbība ar:  

• LR KM un LR Aizsardzības ministriju. 

• pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās. 

• Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas 
pašvaldībām u.c., kā arī ar Francijas un Beļģijas I Pasaules 
kara piemiņas vietu aprūpētāju institūcijām. 

Rīgas Brāļu kapiem – 100 pasākumu ietvaros notika 
starptautiska konference “Rīgas Brāļu kapiem 100. Memoriāli 
Rīgā, Latvijā, Eiropā – problēmas un risinājumi. To uzturēšana, 
saglabāšana un izmantošana publiskajā pilsētvidē. Pieredze un 
prakse”.  

Sadarbība ar:  

• LR KM un LR Aizsardzības ministriju. 

• pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās. 

• Rīgas Kultūras iestāžu apvienības Sv.Pētera baznīcas pārvaldi –
tika organizēti 8 semināri par pieminekļiem. 

• Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas pašvaldībām 
u.c., kā arī ar Francijas un Beļģijas I Pasaules kara piemiņas 
vietu aprūpētāju institūcijām.  

Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa. 

 
 
 
 

Būvvalde 
 
 
 

 
 
 
 

Būvvaldē notiek darbs, kas vērsts uz kultūrvēsturisko objektu 
pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās 
saglabāšanu un attīstīšanu. Kā arī norisinās darbs pie esošo 
kultūras vērtību saglabāšanas nodrošināšanas un jaunu 

Būvvaldē notiek darbs, kas vērsts uz kultūrvēsturisko objektu 
pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās 
saglabāšanu un attīstīšanu. Kā arī norisinās darbs pie esošo 
kultūras vērtību saglabāšanas nodrošināšanas un jaunu kultūras 
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kultūras vērtību radīšanas veicināšanas. 
Būvvaldes speciālisti piedalās dažādās arhitektūras ideju 
konkursu žūrijās – RVC SAP, Rīgas pilsētas Arhitekta kolēģijā, 
RD Vidi degradējošu būvju komisijā, kā arī notiek pastāvīga 
sadarbība ar VKPAI. 
Sadarbība ar RVC SAP un VKPAI notiek arī jautājumos par 
zemes ierīcību. 

vērtību radīšanas veicināšanas. 
Būvvaldes speciālisti piedalās dažādās arhitektūras ideju konkursu 
žūrijās – RVC SAP, Rīgas pilsētas Arhitekta kolēģijā, RD Vidi 
degradējošu būvju komisijā, kā arī notiek pastāvīga sadarbība ar 
VKPAI. 
Sadarbība ar RVC SAP un VKPAI notiek arī jautājumos par zemes 
ierīcību. 

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm 

U4.1. Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā) 

4.1.1. Atbalsta sniegšana pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātēm, kas stiprina 
sadarbību un savstarpēju sapratni 
starp dažādām paaudzēm, etniskajām 
un interešu grupām, teritorijām, īpaši 
sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju 
iesaistīšana, t.sk. brīvprātīgā darba 
aktivitātes, kopienu attīstība un 
līdzdalība politikas veidošanā 

RD IKSD  Pastāvīgi Aktivitātes notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam 
finansējumam. 

Tiek organizēti vairāki projektu konkursi gan NVO, gan RD 
pakļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba, 
kā arī jauns konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam. Kopumā 
2016.gadā atbalstīta 88 projektu īstenošana. 

U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu  un veicināt iecietību 

4.2.1. Saistošas latviešu valodas mācīšanas 
nodrošināšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Aktivitātes notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam 
finansējumam. 

Latviešu valodas kursu organizēšana notiek jau kopš 2011.gada. 
2016.gadā latviešu valodas kursus pabeidza 1 226 personas. 

4.2.2. Izglītojošu, attīstošu un radošu 
pasākumu rīkošana, kuros piedalās 
dažādas sabiedrības grupas. 
Informatīvie pasākumi diskriminācijas 
novēršanas un interešu aizstāvības 
jomā 

RD IKSD  Pastāvīgi Aktivitātes notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam 
finansējumam. 

Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” 
projekta “Nebaidies, es runāšu ar tevi” ietvaros sniedza 
konsultācijas un informāciju un organizēja piemiņas pasākumu, 
tādējādi veicinot izpratni un mazinot  bailes, līdz ar to 
diskrimināciju pret HIV inficētajiem. Visās projekta aktivitātēs 
aktīvi iesaistījās arī biedrības biedri un HIV inficētie cilvēki, tā 
mazinot pašstigmatizāciju, veicinot atbildību pret sevi un 
sabiedrību.  
Savukārt “Sarkandaugavas attīstības biedrība” īstenoja projektu 
“Līdzdalības laboratorija”, iesaistot Sarkandaugavas skolu 
jauniešus ilgtspējīgas pilsētas plānošanā, par pamatu ņemot 
apkārtējo vidi 3 līmeņos: skola – skolas apkārtne – apkaime. 
Jaunieši ieguva jaunas zināšanas, kļuva par līdzdalības procesa 
dalībniekiem savā skolā, skolas apkārtnē un apkaimē, turklāt, 
iesaistot savus līdzgaitniekus skolā, savu ģimeni un citus apkaimes 
iedzīvotājus.  

U4.3. Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem 

4.3.1. Atbalsta un informēšanas pasākumu 
organizēšana jauniebraucēju 
iekļaušanai Latvijas sabiedrībā, t.sk. 
atbalsta pasākumi jauniebraucēju 
bērnu iekļaušanai vispārējās izglītības 
iestādēs. Pasākumu organizēšana, kas 
sniedz Rīgas iedzīvotājiem informāciju 
par jauniebraucējiem un kultūras 
dažādību 

RD IKSD  Pastāvīgi 2015.gadā īstenots projekts “Esam rīdzinieki”, kas atbalstīts 
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 
(ETVVIF) ietvaros. 
2015.gadā sākta projekta “AMITIE CODE” īstenošana, ko 
finansē EK un projekta “ARRIVAL CITIES” 1.fāzes īstenošana, 
kas atbalstīts URBACT ietvaros. 

2016.gadā turpinājās darbs pie projekta “AMITIE CODE” 
īstenošanas, ko finansē EK. Projekta ietvaros notika apmācības 
gan pedagogiem, lai veidotu prasmes un iemaņas darbā ar 
jauniebraucēju bērniem, gan sociālajiem darbiniekiem, lai 
palīdzētu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem, gan 
jauniešiem, lai veicinātu viņu izpratni par šiem jautājumiem. 
2016.gadā pabeigta projekta “ARRIVAL CITIES” 1.fāzes un uzsākta 
2.fāzes īstenošana, kas atbalstīts URBACT programmas ietvaros – 
notiek starptautiski pieredzes apmaiņas semināri un tiek 
izstrādāts vietējais rīcības plāns jauniebraucēju iekļaušanai 
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sabiedrībā. 

U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām 

4.4.1. Dažādu sociālo grupu sociālās 
iekļaušanas veicināšana un jaunu 
prasmju apgūšana un attīstīšana 

 
 

RD IKSD Pastāvīgi Aktivitātes notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam 
finansējumam. 

Sabiedrības integrācijas projektu konkursu ietvaros īstenoti 
10 NVO un 5 RD IKSD iestāžu projekti, sniedzot iespēju sociālās 
atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām, īpaši 
bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, kā arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, apgūt un stiprināt dažādas sociālās prasmes, 
tāpat, piedāvājot aktivitātes personīgai izaugsmei un radošai 
pašizpausmei – aktivitāšu ietvaros tika veicināta dažādu paaudžu 
sapratne un savstarpējā sadarbība. 

RD LD Sadarbībā ar RSD tika nodrošināti 2 semināri līdzatkarīgo personu 
atbalsta grupu dalībniekiem. Seminārā iekļautās tēmas balstītas uz 
izpratnes veidošanu par emocionāli veselu savstarpējo attiecību 
veidošanu ģimenē. Piedalījās 24 dalībnieki. 

U4.5. Atbalstīt ģimenes un  ģimenes vērtības 

4.5.1. Izglītojošu pasākumu nodrošināšana 
vecākiem dažādu dzīves prasmju 
apgūšanai un ģimenes funkcionalitātes 
uzlabošanai 

RD LD  2016.-2019. Sadarbībā ar SOS bērnu ciematu asociāciju tika noorganizētas 
2 vecāku efektivitātes grupas, kurās 46 vecāki mācījās 
efektīvāku saskarsmi ar saviem bērniem. 
Bērnu vecāki saņēma konsultācijas no izglītības iestāžu 
atbalsta personāla (izglītības psihologa, logopēda, speciālā 
pedagoga, sociālā pedagoga). Sociālie pedagogi organizēja 
izglītojošus profilaktiskos pasākumus vecākiem. 
Valsts ārstniecības iestādēs, kurās var saņemt valsts 
apmaksātas ginekologa konsultācijas, atkārtoti izdots un 
izplatīts informatīvs materiāls “Māmiņas dienasgrāmata” ar 
izglītojošu informāciju topošajiem un jaunajiem vecākiem par 
gaidību laiku un jaundzimušā aprūpi. 
Notikušas 10 nodarbības programmas “Bērna emocionālā 
audzināšana” īstenošanā vecākiem.  
Informatīvā materiāla – grāmatas “Mūsu bērns” (par bērna 
aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi) 
izdošana un izplatīšana – 15 620 eksemplāru. Nodrošināts 
mediācijas pakalpojums RSD klientiem, kuriem ir RSD 
nosūtījums (notikušas 100 konsultācijas).  
Notikušas nodarbības vecākiem pāru attiecību stiprināšanai, 
sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā, 
veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo 
veselību – 29 nodarbības. 
Īstenota 10 nodarbību apmācību programma vecākiem 
mīlestības pedagoģijā “Mīlestības terapija manam bērnam un 
man”. 
Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.-
4.klašu audzēkņiem (vecāku sapulces) par bērnu 
psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides 
veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai – notikušas 79 vecāku 
sapulces. 
Novadītas vecāku sapulces “Ģimenes attiecību stiprināšana” 
izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēnu vecākiem par 

Novadītas 60 vecāku sapulces “Ģimenes attiecību stiprināšana” 
izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēnu vecākiem par vecumposmu 
attīstības, attīstības krīzes un atkarību jautājumiem. 
Notikušas sešas “Publisko  lekciju cikls Rīgas pilsētas iedzīvotājiem  
par “Psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām””. 
Novadītas 26 interaktīvas nodarbības PII vecākiem par mobingu 
(jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību, agresīvu uzvedību, kas 
citiem nodara tiešu vai netiešu kaitējumu) un tā novēršanu 
pirmsskolā. 
Novadītas 2 vecāku grupas (20 nodarbības) programmas “Bērna 
emocionālā audzināšana” īstenošanā vecākiem (izņemot RSD 
klientus). 
Informatīva materiāla – grāmatas “Mūsu bērns” (par bērna aprūpi 
un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi) izdošana un 
izplatīšana – 9 250 eksemplāru.  
Nodrošināts mediācijas pakalpojums RSD klientiem, kuriem ir RSD 
nosūtījums (notikušas 130 konsultācijas).  
Notikušas nodarbības topošajiem vecākiem pāru attiecību 
stiprināšanai, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un 
audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu 
emocionālo veselību – 28 nodarbības. 
Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības pedagoģijā 
“Mīlestības terapija manam bērnam un man” (2 grupas, 
20 nodarbības). 
Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.-4.klašu 
audzēkņu vecākiem (vecāku sapulces) par bērnu psihoemocionālo 
attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu 
bērnu attīstībai – notikušas 98 vecāku sapulces. 
Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.-4.klašu 
audzēkņu vecākiem (vecāku sapulces) par tēva lomu bērna 
audzināšanā un attīstībā – 23 vecāku sapulces. 
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vecumposmu attīstības, attīstības krīzes un atkarību 
jautājumiem. 
Novadītas 10 interaktīvas nodarbības PII vecākiem par 
mobingu (jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību, agresīvu 
uzvedību, kas citiem nodara tiešu vai netiešu kaitējumu) un tā 
novēršanu pirmsskolā. 

4.5.2. Jauniešu neformālā izglītošana 
ģimenes vērtību stiprināšanai un dzīves 
prasmju apguvei 

RD LD (sadarbībā ar 
RD IKSD; RD LD un 
RD IKSD padotībā 

esošās iestādes; NVO) 

2016.-2019. Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. 
vecuma grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par 
savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes vērtību 
stiprināšanu – 80 lekcijās piedalījušies 1 819 skolēnu. 

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri bērniem un jauniešiem, 
diskusijas izglītības iestādēs. 
Konkursu projektos ir arī tēmas par ģimenes vērtību stiprināšanu 
un dzīves prasmju apguvi.  
Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma 
grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par savstarpējo 
attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu – 100 lekcijās 
piedalījušies 2 315 skolēnu. 

4.5.3. Ikgadējo ģimenes dienu pasākumu 
organizēšana, attīstot organizāciju un 
dažādu sabiedrisko veidojumu 
partnerības principu 

RD LD, RD nozaru 
departamenti; NVO 

2016. – pastāvīgi RD LD piedalījās vairākos ģimenēm veltītos pasākumos – 
Māmiņu kluba Vasaras festivālā, fonda “Mammām un tētiem” 
organizētajā ikgadējā Tēva dienā, SIA “Rīgas meži” organizētajā 
pasākumā ģimenēm “Neparastais Mežaparks”. Pasākumos 
RD LD ar dažādām aktivitātēm popularizēja ģimenes veselības 
veicināšanu un ģimenes vērtību nozīmību, piemēram, 
organizējot interaktīvas fitnesa nodarbības “Veselīgs tētis 
veselam bērnam” un vides spēļu spēlēšanu, iesaistot tajās visu 
ģimeni. 

RD LD piedalījās bērnu un jauniešu svētku pasākumā “Nāc un 
piedalies” ar veselību veicinošu vides spēli “RINKO”, kā arī fonda 
“Mammām un tētiem” organizētajā pasākumā “Tēva diena”, kuras 
laikā ikviens rīdzinieks tika aicināts veselīgi pavingrot, izmērīt savu 
asinsspiedienu un saņemt konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu, 
kā arī kopā ar bērniem uzspēlēt kādu no vides spēlēm. 

RD IKSD Ar plašu programmu tika atzīmētas Starptautiskā  ģimenes un 
Starptautiskā bērnu aizsardzības dienas. Koncerti un festivāli, 
radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, spēles un rotaļas notika 
galvaspilsētas kultūras centros – Rīgas centrā, Mežaparkā, Spīķeru 
kvartālā un Pārdaugavā, kurus bija iespēja apmeklēt jebkuram 
interesentam.  

4.5.4. Speciālistu asistētu vecāku atbalsta 
(pašpalīdzības) grupu attīstīšana 
saistībā ar aktuāliem kopīgiem 
problēmjautājumiem vai citas 
informācijas apmaiņas iespējas 
vecākiem 

 

RD LD (sadarbībā ar 
RD IKSD; RD LD un  
RD IKSD padotībā 

esošās iestādes; NVO) 

2016.-2019. Īstenotas 6 izglītojošās atbalsta grupas “Pozitīvs skolas 
sākums” vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē – 
38 nodarbības. 
Īstenota apmācību programma vecākiem “Vecāku 
kompetences stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā” 
(izņemot RSD klientus) – 16 nodarbības. 
 
 

Īstenotas 8 izglītojošas atbalsta grupas (40 nodarbības) “Pozitīvs 
skolas sākums” vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē.  
Īstenota apmācību programma 2 vecāku grupām (16 nodarbības) 
“Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un pusaudžu 
audzināšanā”  (izņemot RSD klientus). 

RD IKSD 2016.-2017. Novadīti informatīvie semināri bērnu vecākiem, piemēram,  
“Bērnu adaptācija PII” (105 vecākiem), “Bērnu gatavība skolai” 
(31 vecākam). 
Sadarbībā ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju tika 
noorganizētas vecāku efektivitātes grupas, kurās 3 vecāki mācījās 
efektīvāku saskarsmi ar saviem bērniem. 
Jau 2009.gadā tika parakstīts Sadarbības līgums starp RD IKSD, 
RD LD, Rīgas Bāriņtiesu un RPP, kurā ir atrunāta institūciju 
sadarbības kārtība, kas nosaka rīcību un uzdevumu sadali 
iesaistītajām institūcijām, veidojot nepieciešamo 
starpinstitucionālo sadarbības tīklu, gadījumos, ja ir konstatēti vai 
ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem.  
Veiksmīga sadarbība notiek arī starp valsts un pašvaldību 
institūciju speciālistiem. 

4.5.5. PII pedagogu izglītošana darbam ar 
audzēkņu vecākiem 

RD LD (sadarbībā ar 
RD IKSD un PII) 

2016.-2019. Pēc RD LD izstrādātām mācību programmām, novadītas  
apmācības par 3 tēmām PII pedagogiem: “Mutes veselības 
mācība pirmsskolas izglītības iestādēm”, “Veselīga uztura 

Līdzdalība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas un RD LD 
projektā “Rīgas ģimeņu atbalsta programma”, kurā sākotnēji tika 
iesaistītas 4 PII un izstrādāta Agrīnās brīdināšanas – prevencijas 
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paradumu vecināšana pirmsskolas vecuma bērniem”, 
“Infekcijas slimību profilakse pirmsskolā”. 

sistēma. Projekts “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” tiek 
veidots kā četru soļu programma. Pirmā soļa – Džimbas drošības 
programma “Par drošu bērnību” – ir īstenota jau 26 Rīgas pilsētas 
pašvaldības PII. 
Pēc RD LD izstrādātām mācību programmām novadītas  
apmācības par 3 tēmām PII pedagogiem: “Mutes veselības mācība 
pirmsskolas izglītības iestādēm”, “Veselīga uztura paradumu 
vecināšana pirmsskolas vecuma bērniem”, “Infekcijas slimību 
profilakse pirmsskolā”. 

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas 

U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi 

5.1.1. Regulāri nodrošināta informācijas 
pieejamība pašvaldības uzturētajos 
interneta resursos un elektroniskajos 
saziņas līdzekļos 

RD IKSD  Pastāvīgi Nodrošināta informācijas pieejamība dažādos mediju resursos, 
t.sk. pašvaldības uzturētajos interneta resursos.  

Nodrošināta informācijas pieejamība pašvaldības uzturētajās 
tīmekļa vietnēs. 
Papildus nodrošināta informācija sociālajos tīklos un TV. 

5.1.2. Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības ar 
sporta pasākumu klāstu un kvalitāti 
monitorings 

RD IKSD  Pastāvīgi Veiktas aptaujas un anketēšanas. Izvēles kārtībā tiek aptaujāti tautas sporta pasākumu dalībnieki, kā 
arī iegūta informācija no tīmekļa vidē pieejamajiem vērtējumiem.  
Plānojot 2017.gada pasākumus, šis viedoklis tika ņemts vērā un, 
piemēram, skriešanas seriāls “Izskrien Rīgu” notiks darba dienu 
vakaros. 

5.1.3. Informatīvo pasākumu un aktīva 
dzīvesveida popularizēšanas akciju 
organizēšana 

RD LD  Pastāvīgi Tautas sporta sacensību ietvaros organizēti informatīvie 
pasākumi par sportisku dzīvesveidu.  
Sniegtas konsultācijas un nodarbības par fiziskajām aktivitātēm 
(piemēram, nūjošanas nodarbības). 

Organizēts nūjošanas festivāls kultūras un atpūtas parkā 
“Mežaparks”. 
Sniegtas konsultācijas un nodarbības par fiziskajām aktivitātēm 
(piemēram, nūjošanas, vingrošanas nodarbības). 
Papildus skatīt aktivitāti 6.2.3. 

RD IKSD Noorganizētas izglītojošas konsultācijas un nodarbības par 
fiziskajām aktivitātēm. 

U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā) 

5.2.1. Sacensību plānošana, saglabājot 
sacensību un sporta veidu pēctecību 
atbilstoši mērķauditorijas interesēm 

RD IKSD  Pastāvīgi Sastādīts sacensību kalendārs.  
 

Sastādīts sacensību kalendārs un saglabātas sacensību 
mērķauditorijas tradīcijas. 
 

5.2.2. Sadarbības nodrošināšana sporta jomā 
ar Rīgas sadraudzības pilsētām 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RD ĀP) 

Pastāvīgi Sporta delegāciju apmaiņa ar Brēmeni, Pori, Minsku, Olborgu, 
Maskavu noslēgto sadraudzības līgumu ietvaros. 
Veiksmīga sadarbība norisinājusies starptautiskā līmenī, 
piemēram, “Rīgas Kausa” izcīņas sacensībās galda tenisā 
piedalījās Ķīnas jaunieši no sadraudzības pilsētas Sudžou. 
Savukārt Olborgā (Dānija) notika XI bērnu un jauniešu sporta 
spēles, kur Rīgu pārstāvēja sportisti galda tenisā, vieglatlētikā 
un basketbolā, iegūstot 6 zelta, 9 sudraba un 3 bronzas 
medaļas. 

Sporta delegāciju apmaiņa ar Brēmeni, Pori, Minsku un Maskavu 
noslēgto sadraudzības līgumu ietvaros. 
 

5.2.3. Pašvaldības darbinieku komandu 
līdzdalība dažādos sporta pasākumos 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RD SAN) 

Pastāvīgi 2015.gadā RD darbinieku komandas piedalījās Lattelecom 
Rīgas maratonā un Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienā. 

2016.gadā RD darbinieku komandas piedalījās Rīgas maratonā un 
Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienā. 

5.2.4. Sekmēt  izglītības iestāžu sporta 
tradīciju saglabāšanu un turpmāko 
attīstību 

RD IKSD  Pastāvīgi Organizētas un nodrošinātas vispārējās izglītības iestāžu 
sacensības pieprasītajos sporta veidos. Atbalstīta izglītojamo 
līdzdalība Latvijas finālsacensībās. 

Organizētas un nodrošinātas vispārējās izglītības iestāžu 
sacensības pieprasītajos sporta veidos. 

U5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā 

5.3.1. Atklātu  konkursu organizēšana dažāda 
mēroga sacensību organizēšanai 

RD IKSD  2015. – pastāvīgi Saskaņā ar konkursa rezultātiem piešķirts finansējums 
nevalstiskām sporta organizācijām dažāda līmeņa sacensību  

Izsludināti 3 atklāti konkursi dažāda mēroga sacensību 
organizēšanai un piešķirts finansējums nevalstiskām sporta 
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organizēšanai organizācijām 

5.3.2. Konkursu organizēšana dažādām 
nevalstiskajām sporta organizācijām, 
lai sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos 
aktīvās sporta nodarbībās un stiprinātu 
pilsētas sporta organizāciju kapacitāti 

RD IKSD 2016. – pastāvīgi Aktivitātes plānotas 2016.gadā. Izsludināti 3 atklāti konkursi:  

• Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalstam; 

• Veterānu sporta klubu atbalstam; 

• Rīgas sporta organizācijām, kas apvieno cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām. 

U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām 

5.4.1. Pieejamu tautas sporta pasākumu 
organizēšana 

RD IKSD (sadarbībā ar 
sporta organizācijām 
un izpilddirekcijām) 

Pastāvīgi Organizēts konkurss par bezmaksas sporta pasākumu 
organizāciju pilsētā dažādām mērķauditorijām. 

Paplašināts tautas sporta pasākumu kalendārs un to pieejamība 
dažādām mērķauditorijām. 

U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās 

5.5.1. Finansiāla atbalsta  sniegšana sporta 
organizācijām labāko sportistu dalībai 
augsta līmeņa sacensībās 

RD IKSD  Pastāvīgi Izvērtēti sporta organizāciju iesniegumi finanšu atbalsta 
saņemšanai. 

Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas sporta federācijām dalībai 
augsta līmeņa sacensībās – 99 sportistiem. 
 

5.5.2. Naudas balvas nodrošināšana un 
ikgadēja Rīgas labāko sportistu un viņu 
treneru godināšana 

RD IKSD  Pastāvīgi Organizēts pasākums “Sporta laureāts”. Piešķirtas naudas 
balvas, saskaņā ar RD Iekšējiem noteikumiem. 

Piešķirtas naudas balvas Latvijas Olimpiādes uzvarētājiem un 
treneriem, RIO Paralimpisko spēļu laureātiem. Organizēts 
pasākums “Sporta laureāts”. 

5.5.3. Atbalsta nodrošināšana Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvā 
iekļautajiem Rīgas sportistiem 

RD IKSD (sadarbībā ar 
Latvijas Olimpisko 

vienību) 

Pastāvīgi Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas Olimpiskās vienības 
sportistiem – rīdziniekiem. 
 

Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas Olimpiskās vienības 
sportistiem –  34 rīdziniekiem. 
 

U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs 

5.6.1. Vieglatlētikas manēžas būvniecība 
 

RD IKSD 2015.-2019. Plānošanas stadijā. 
 

Plānošanas stadijā. 

RD ĪD 

5.6.2. Eiropas futbola federāciju savienības 
(UEFA) prasībām atbilstoša futbola 
stadiona būvniecība 

Latvijas Futbola 
federācija (sadarbībā 

ar RD) 

2015.-2019. 04.11.2014. pieņemts RD lēmums Nr.1717 “Par nekustamo 
īpašumu Krišjāņa Barona ielā 116A, Rīgā (…) nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – 
biedrībai “Latvijas Futbola federācija””. 

Atbildīgā institūcija biedrība “Latvijas Futbola federācija”. 

5.6.3. Sporta infrastruktūras (t.sk. sporta zāļu 
un laukumu) renovācija un brīvpieejas 
sporta laukumu iekārtošana 

RD IKSD 2016.-2018. Uzlaboti mācību-treniņu apstākļi bērniem un jauniešiem, 
vienlaikus, nodrošinot sporta aktivitāšu iespējas pilsētas 
iedzīvotājiem, atbilstoši RD ĪD plānu realizācijai. 

Skolu  sporta zāļu atjaunošana un iestāžu teritoriju labiekārtošana 
veikta saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju 
programmu. RD ĪD 

5.6.4. Āra (nesegto) slidotavu izveidošana AI 
 
 

2018. – pastāvīgi 
 
 

Laika periodā no 06.12.2014. līdz 31.03.2015. Spīķeru kvartālā 
darbojās Rīgas pilsētas bezmaksas publiskā mākslīga ledus 
slidotava. 

Esplanādē darbojās Rīgas pilsētas publiskā mākslīgā ledus 
slidotava. 

ZI 2017. Darbība nenotiek. ZI valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, 
kur ierīkot āra slidotavas. 

Darbība nenotiek. ZI valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, kur 
ierīkot āra slidotavas. 

PI 2018. – pastāvīgi 
 

Slēpošanas sacensības ģimenēm “Pārdaugavas izpilddirekcijas 
kauss”. 
Pārdaugavas kausu izcīņa pludmales volejbolā Pārdaugavas 
svētku ietvaros. 
Tautas klase hokejā – Izpilddirekcijas balvas.   

PI kausa izcīņa pludmales volejbolā Pārdaugavas svētku ietvaros. 

5.6.5. Atbalsta nodrošināšana slidotavu un 
slēpošanas trašu izveidei 

RD IKSD (sadarbībā ar 
izglītības iestādēm 

u.c.) 

2016.-2018. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Nodrošināta slidotavu izveide Rīgas apkaimēs pie izglītības 
iestādēm. Izveidotas divas slēpošanas trases. 

5.6.6. Brīvpieejas sporta laukumu celtniecība, 
sporta un aktīvās atpūtas teritorijas 
uzlabošana 

ZI 2016. Vecāķu pludmales volejbola laukumā nomainīti 6 volejbola 
tīkli. 

Izveidota publiskā slēpošanas trase Lielvārdes ielā. 
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U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

5.7.1. Esošo izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras un attīstības iespēju 
apzināšana un novērtēšana 

RD IKSD un izglītības 
iestādes 

2015. – pastāvīgi Sniegti priekšlikumi RD ĪD. Aktualizēta izglītības iestāžu sporta infrastruktūra. 

RD ĪD Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

5.7.2. Veicināt sporta federāciju un citu 
sporta organizāciju iesaistīšanos sporta 
infrastruktūras attīstībā  

RD IKSD, RD ĪD 
(sadarbībā ar 

atbildīgajām sporta 
federācijām un 

izglītības iestādēm) 

2015. – pastāvīgi Darbība vairāk tika vērsta uzdevuma U5.6. aktivitātēs, saistībā 
ar pašvaldības izglītības iestāžu sporta infrastruktūru.  
Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir  
vairāk saistītas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu. 

RD IKSD aktivitātes  un sadarbība ar RD ĪD vairāk notiek uzdevuma 
U5.6.aktivitātēs, saistībā ar pašvaldības izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūru.  
Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir vairāk 
saistītas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu. 

5.7.3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras 
renovācija un labiekārtošana, t.sk. 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

 RD IKSD un izglītības 
iestādes 

2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Skolās veikta sporta zāļu atjaunošana saskaņā ar Rīgas pilsētas 
pašvaldības Investīciju programmu. 

RD ĪD Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām. 

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe 

U6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti 

6.1.1. Primārās veselības aprūpes lomas 
sekmēšana  slimību profilaksē, 
diagnostikā un ārstēšanā 

 

RD LD  2016. – pastāvīgi 
 

Organizēti 2 semināri ģimenes ārstiem, kuros pavisam 
piedalījās 135 ārsti. 

RD LD sadarbībā ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” organizēja 2 seminārus 
ģimenes ārstiem  par izmaiņām normatīvajos aktos – par Veselības 
inspekcijas konstatēto ģimenes ārsta praksēs, par sadarbību ar 
sociālajiem darbiniekiem, par infekcijas slimību profilaksi, kuros 
piedalījās pavisam kopā 149 ģimenes ārsti. 
SIA “Rīgas veselības centrs”: 

• īstenota līdzdalība 5 pasākumos bērnu traumatismu projekta 
“Solis drošs” ietvaros, sadarbībā ar RD LD un Ilgtspējīgas 
attīstības fondu;  

• nodrošināts apjomīgs informatīvais atbalsts sadarbībā ar 
www.veseligsridzinieks.lv, www.maminuklubs.lv un 
www.mammamuntetiem.lv. 

6.1.2. Dalība valsts politikas veidošanā, 
sniedzot viedokli nozares ministrijai 
par nepieciešamajām izmaiņām 
veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības jautājumā 

RD ĪD 2015. – pastāvīgi Sniegts viedoklis LPS un LLPA par LR VM izstrādātajiem MK 
noteikumu projektiem par veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un LR VARAM sagatavoto informatīvo 
ziņojumu par atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu 
pašvaldībās. 

Sniegts viedoklis LPS un LLPA par LR VM izstrādātajiem MK 
noteikumu projektiem (t.sk. par Pasaules Bankas nodevumiem, 
par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 
īstenošanas, par ES fondu dokumentiem u.c.). 

RD LD 2016. – pastāvīgi 

6.1.3. Pašvaldības noslēgto deleģējuma 
līgumu ar pašvaldības ārstnieciskā 
profila kapitālsabiedrībām izpildes 
kontrole 

RD LD  2016.-2021. Veikta pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību 
deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildes analīze un 
informācijas sagatavošana. 

Veikta pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību 
deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildes analīze un 
informācijas sagatavošana.  
Ņemta dalība jauno deleģējuma līgumu ar pašvaldības  veselības 
aprūpes kapitālsabiedrībām sagatavošanas procesā un noslēgti   
jaunie  pārvaldes uzdevuma deleģējuma līgumi ar visām 
4 kapitālsabiedrībām uz  5 gadiem. 

6.1.4. Veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana 

RD LD, RD ĪD 
(sadarbībā ar 

SIA “Rīgas 1.slimnīca”,  
SIA “Rīgas 2.slimnīca”, 
SIA “Rīgas Dzemdību 

nams”, 
SIA “Rīgas veselības 

centrs”) 

2016. – pastāvīgi SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

• atjaunots slimnīcas 7.korpuss;  

• veikts 3 klīnisko nodaļu remonts un  iegādātas medicīnas 
ierīces un aprīkojums; 

• uzlabotas IT: iegādāta datortehnika, papildinātas un 
uzlabotas datorprogrammas (pacientu uzskaitei, datu 
apmaiņai ar NVD, pacientu norēķiniem u.c.), veikta 
nepieciešamo programmu ieviešanas izvērtēšana; 

• turpināta teritorijas labiekārtošana.  

Sniegts atbalsts tuberkulozes slimnieku motivēšanā  ambulatorajai 
terapijai – tieši uzraugāmās ārstēšanas īsajā kursā, līdzfinansējot 
283 slimniekiem sabiedriskā transporta ceļa izdevumus un 
pārtikas iegādi. 
Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot 22 567 asins 
donoriem sabiedriskā transporta ceļa izdevumus. 
 
SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

• 7.korpusā uzstādīta magnētiskās rezonanses iekārta un uzsākts 
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SIA “Rīgas 2.slimnīca”: 

• veikta 3. un 5.nodaļas telpu atjaunošana 1 222 m2 platībā; 

• atjaunota ugunsdzēsības signalizācija un datortehnika; 

• sagatavots ūdensvada stāvvada nomaiņas projekts (plānotā 
izpilde līdz 2018.gadam). 
 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

• veikti atjaunošanas darbi septiņu stāvu korpusa 6.stāvā, 
jaunu pacientu aprūpes telpu izveidei – izveidotas 10 jaunas  
ģimenes palātas pēcdzemdību aprūpes nodrošināšanai un 
veikta divu ūdens kanalizācijas stāvvadu nomaiņa; 

• piesaistot RD investīcijas, septiņu stāvu korpusā veikts 
4 palātu remonts un viena ūdens kanalizācijas stāvvada 
nomaiņa; 

• turpināts darbs pie teritorijas sakārtošanas (veikta mūra 
žoga pārkrāsošana, lai novērstu grafiti un necenzētos 
uzrakstus, kā arī  koku apsekošana/inventarizācija). 

 
SIA “Rīgas veselības centrs”: 

• filiālē “Ķengarags” nomainītas santehnikas komunikācijas 
pagrabstāvā un divi stāvvadi; 

• filiālē “Ķengarags” un filiālē “Ziepniekkalns” veikts jumta 
remonts; 

• filiālē “Ziepniekkalns” pagrabstāvā sakārtota lietus 
notekūdeņu sistēma, nomainīts viens lietusūdens stāvvads; 

• saskaņā ar RD ĪD ieteikumu apturēts process NĪ domājamo 
daļu sadalīšanai reālajās daļās filiālē “Torņakalns” (ēku 
tehniskais stāvoklis slikts, nepieciešams lifts un galveno 
komunikāciju nomaiņa). 

sniegt magnētiskās rezonanses diagnostiskos izmeklējumus, kā 
arī darbu sāka Endoskopijas nodaļa;  

• par 62 gultām palielināts plānveida stacionāro gultu skaits, 
nodrošinot aptuveni 5 000 pacientiem iespēju saņemt 
plānveida ārstēšanu;  

• ieviesta EDUS un nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa;   

• uzsākta operāciju bloka plānošanas IT risinājumu analīze;  

• pilnībā datorizētas visu ārstu darba vietas un nodrošināta 
pieeja e-veselības sistēmai; 

• ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā ieviesta 
elektronisko talonu aprite un datu apmaiņa ar NVD;  

• veikta teritorijas daļas labiekārtošana;  

• veikta administratīvā korpusa fasādes un jumta restaurācija.  
 
SIA “Rīgas 2.slimnīca”: 

• veikts kāpņu telpas remonts; 

• ierīkota palīdzības izsaukuma sistēma pacientu tualetes telpās.  
 
SIA “Rīgas Dzemdību nams”:  

• sākta 1. un 1.A korpusa vienkāršota atjaunošana ar fasādes 
siltināšanu un logu nomaiņu; 

• veikta ēdināšanas bloka uzlabošana, nomainot divus nolietotos 
saimnieciskos liftus (Nr.10 un Nr.11);  

• sagatavots 1.korpusa 6.stāva operāciju zāļu izveides projekts; 

• veikti remonta darbi dažādās telpās un inženiertehnisko iekārtu 
atjaunošana; 

• teritorijas labiekārtošana atlikta līdz 1.korpusa fasādes 
siltināšanas darbu pabeigšanai 2017.gada martā; 

• transportlīdzekļu stāvvietu labiekārtošana un teritorijas 
nožogojuma nomaiņa atlikta līdz finansējuma piesaistīšanai.  

 
SIA “Rīgas veselības centrs”: 

• nodarbināti divi ģimenes ārsti; 

• ar 69 ģimenes ārstiem noslēgti nomas un sadarbības līgumi; 
1) filiālē “Bolderāja” (Kapteiņu ielā 7):  

• nodrošināta vides pieejamība un nodots ekspluatācijā lifts; 

• veikts telpu kosmētiskais remonts; 

• nodrošināta avārijas situāciju likvidēšana; 

• uzsākts darbs pie jaunas ambulatorās  ārstniecības iestādes 
projekta izstrādes Bolderājas teritorijā (t.sk., paredzot 
rehabilitācijas, ūdens dziedniecības un dienas stacionāra 
pakalpojumu nodrošināšanu); 

2) filiālē “Bolderāja” (Slimnīcas ielā 2A): 

• veikts telpu kosmētiskais remonts un izveidota Rehabilitācijas 
nodaļa; 

3) filiālē “Bolderāja” (Mežrozīšu ielā 22-1): 

• izveidota ģimenes ārsta un medicīnas māsu darba vietas; 
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• papildus iekārtota masiera darba vieta; 
4) filiāles “Iļģuciems” (Sēlpils ielā 15) ēka atbrīvota atjaunošanas 

darbu veikšanai un nodota celtniekiem (29.11.2016.). 
Izremontētajā ēkā 2017.gada jūnijā paredzēts nodrošināt, 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas; 

5) filiāles “Iļģuciems” (Buļļu ielā 7) ēka sagatavota, lai varētu 
nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kamēr 
notiek ēkas Sēlpils ielā 15 atjaunošana, nomainītas ūdens 
caurules un stāvvadi ēkas kreisajā spārnā un veikti 
nepieciešamie remontdarbi; 

6) filiālē “Imanta” uzsākta nepieciešamo līgumu slēgšana par liftu, 
peldbaseinu, ventilācijas iekārtu un citu iekārtu uzraudzību 
(beidzies SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” iekārtu uzraudzības 
garantijas termiņš); 

7) filiālē “Ķengarags”: 

• sākta BVKB lēmuma izpilde par nepieciešamo būvniecības 
dokumentu sagatavošanu;   

• likvidētas avārijas sekas peldbaseinā un ar to saistītajās 
telpās; 

• nodrošināts nepieciešamais apgaismojums atbilstoši 
prasībām; 

• veikts nepieciešamais kosmētiskais remonts kabinetos un 
gaiteņos; 

• veikts jumta seguma un konstrukciju remonts, sakārtotas 
lietus un ūdens notekas; 

• veikts tualetes telpu kapitālais remonts un pielāgošana 
personām ar īpašām vajadzībām; 

• veikta kanalizācijas guļvadu un ūdens stāvvadu nomaiņa; 

• veikti pagraba un teritorijas tīrīšanas darbi; 
8) filiālē “Torņakalns”: 

• risināti ar vides pieejamības nodrošināšanu saistīti jautājumi 
(saskaņā ar Veselības inspekcijas lēmumu  veselības aprūpes 
pakalpojumus atļauts sniegt līdz 01.08.2017.); 

9) filiālē “Ziepniekkalns”: 

• novērstas avārijas situācijas un veikts daļējs jumta remonts; 

• veikts kosmētiskais remonts un atjaunots grīdas segums, 
atbilstoši nepieciešamībai; 

• veikts gaiteņu sienu remonts un krāsošana 1.stāvā; 

• veikts kapitālais remonts un izveidota jauna reģistratūra, 
izbūvēta un izveidota obligāto veselības pārbaužu (OVP) 
reģistratūra; 

• atjaunotas mēbeles atbilstoši nepieciešamībai; 

• veikta starpstāvu nesošo paneļu stiprināšana; 

• veikts aprīkojuma remonts;  

• veikti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbi. 
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas 
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pašvaldības budžeta iespējām. 

6.1.5. Veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana 

RD LD, RD ĪD 
(sadarbībā ar 

SIA  “Rīgas 1.slimnīca”,  
SIA “Rīgas 2.slimnīca”, 
SIA “Rīgas Dzemdību 

nams”, 
SIA “Rīgas veselības 

centrs”) 

2016. – pastāvīgi 
 

SIA “Rīgas 1.slimnīca” un SIA “Rīgas veselības centrs” 
organizēti 7 semināri ārstniecības personām par aktuāliem 
veselības aprūpes jautājumiem. 
  
SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

• uzsākta KVS ieviešana un procesu izstrāde, lai nodrošinātu 
pacientiem  drošus  ārstniecības pakalpojumus. 
 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

• veikta Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpu 
modernizācija ar veselības aprūpi saistītu infekciju risku 
profilaksei; 

• veikta darba vides uzlabošana, veicot gaisa dzesēšanas un 
sildīšanas inženiertehnisko sistēmu modernizēšanu. 
 

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

• apstiprināta “Kvalitātes rokasgrāmata”. Uzsākta KVS izveide; 

• filiālē “Imanta” iegādāts USG aparāts asinsvadu, vēdera 
dobuma orgānu izmeklēšanai un EHO-kardiogrāfs; 

• filiālē “Imanta” un filiālē “Iļģuciems” iegādāts 
otolaringologa (LOR) un acu oftalmologa (acu ārsta) 
aprīkojums;   

• filiālē “Ķengarags” izveidots mūsdienu prasībām atbilstošs 
vakcinācijas kabinets. 

 

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

• turpināta KVS uzlabošana un procesu pilnveidošana. 
 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”: 

• uzsākta KVS ieviešana un procesu izstrāde, lai nodrošinātu 
pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus; 

• izstrādāts Kvalitātes rokasgrāmatas projekts; 

• veikta ārstniecības pakalpojuma kvalitātes kontrole un 
pilnveidošana; 

• celta ārstu kvalifikācija tālākizglītības programmā  
“Osteoartrožu ārstēšanas taktika un principi” (pavisam 
apmācīts 21 ārsts). 
 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:  

• uzlaboti telpu mikroklimata rādītāji pacientu telpās, veicot ēkas 
siltināšanu; 

• operāciju zālēs un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas 
telpās nodrošināta efektīvāka medicīnas gāzu iekārtu 
izmantošana saskaņā ar standarta medicīnas gāzu sistēmas 
ligzdu nomaiņu; 

• iegādātas medicīnas ierīces un aprīkojums dzemdību palīdzības 
nodrošināšanai, grūtnieču un  jaundzimušo aprūpei; 

• veikta ēku vadības sistēmas izveide (BMS) klimata kontrolei 
operāciju bloka un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas 
telpās; 

• nodrošināta operatīvāka reaģēšana un problēmu konstatēšana  
inženiertehniskajās sistēmās, izveidojot ierīču monitoringa 
pieslēgumu ēku vadības sistēmai (BMS) (1.korpusa lifti, katlu 
māja, siltummezgla, ūdens sūkņu stacija, saspiestais gaiss un 
medicīnas gāzes); 

• risināta apsardzes signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves 
kontroles sistēmas apvienošana integrētā sistēmā un veikta 
videonovērošanas un integrētas piekļuves sistēmas 
modernizācijas darbu 1.kārta, lai nodrošinātu operatīvu 
apsardzes darbinieku spēju ātri reaģēt un fiksēt pārkāpumus vai 
apdraudējumu, kā arī operatīvi veiktu starpgadījumu analīzi ar 
videonovērošanas sistēmas palīdzību; 

• izveidota mikroklimata ventilācijas sistēma RTG kabinetā un 
vingrošanas zālē ambulatorajā nodaļā un uzlaboti iekšējā 
mikroklimata apstākļi pacientu uzturēšanās telpās; 

• 2.korpusa pārbūve atlikta līdz finansējuma piesaistīšanai. 
 
SIA “Rīgas veselības centrs”: 

• izveidota KVS un apstiprināta Kvalitātes vadības rokasgrāmata; 

• izstrādāti un publicēti personāla vadības procesi; 

• pilnveidotas 4 un izstrādātas 7 jaunas veidlapas, darbiniekiem 
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nodrošināta ērta piekļuve tām; 

• sagatavoti un darbiniekiem novadīti 2 semināri par KVS, tās 
principiem un procesu izpildījumu, sniegtas konsultācijas 
speciālistiem; 

• iegādāts rehabilitācijas aprīkojums (visās filiālēs); 

• filiālē “Bolderāja” iegādātas USG zondes un ultraskaņas ierīce; 

• filiālē “Bolderāja”, “Iļģuciems”, “Imanta” un “Ziepniekkalns” 
iegādāti medicīniskie svari;  

• filiālē “Bolderāja” un “Ziepniekkalns” iegādāti fetālie dopleri 
(ginekologa kabinetā);  

• filiālē “Iļģuciems” iegādāts kardiotohogrāfs;  

• filiālē “Iļģuciems” un “Imanta” iegādātas medicīnisko 
instrumentu pakošanas iekārtas; 

• filiālē “Imanta” iegādāta RTG ierīce; 

• filiālē “Ziepniekkalns” noslēgts līgums par USG ierīces nomu 
ginekologa kabinetā un iegādāts zobārstniecības aprīkojums. 

 
Turpmākajos gados darbība iespējama atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām. 

U6.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un veselības riska faktoru profilaksi 

6.2.1. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura 
lietošanas veicināšana bērnu un 
jauniešu vidū 

RD LD (sadarbībā ar 
citiem RD nozaru 
departamentiem, 

pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 
novadītas 55 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem par 
sabalansētu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. 
Nodarbību laikā tika demonstrēti konkrēti pārtikas produkti un 
stāstīts par to ietekmi uz vispārējo veselības stāvokli, kā arī tika 
veiktas pārrunas par ikdienā nepieciešamo uzturvielu 
daudzumu, porciju lielumu, ēdienreižu skaitu, uzturu stresa 
laikā un fiziskās slodzes nepieciešamību.  
Notikuši 4 semināri PII pedagogiem par veselīga uztura 
lietošanas paradumiem. 
Dalība informatīvi izglītojošos publiskos vides un citos 
pasākumos (norādīts U4.5.punktā). 
Novadīti 6 semināri vecākiem par atbilstošu, veselīgu un 
sabalansētu uzturu bērniem atšķirīgos vecuma posmos 
(6 mēn.-3 gadi; 3-7 gadi; 7-12 gadi). 
Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.veseligsridzinieks.lv tiek publicēta informācija un izdotie 
materiāli par sabiedrības veselības jautājumiem arī bērnu un 
jauniešu mērķauditorijai. 2015.gadā izdotie informatīvie 
materiāli – recepšu grāmatas vairākām vecuma grupām. 

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs novadītas 
130 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem par sabalansētu uzturu 
un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. Nodarbību laikā tika 
demonstrēti konkrēti pārtikas produkti un stāstīts par to ietekmi 
uz vispārējo veselības stāvokli, kā arī tika veiktas pārrunas par 
ikdienā nepieciešamo uzturvielu daudzumu, porciju lielumu, 
ēdienreižu skaitu, uzturu stresa laikā un fiziskās slodzes 
nepieciešamību. 
Notikuši 4 semināri PII pedagogiem par veselīga uztura lietošanas 
paradumiem. 
Novadītas 6 publiskas lekcijas vecākiem par atbilstošu, veselīgu un 
sabalansētu uzturu bērniem atšķirīgos vecuma posmos (6 mēn.-
3 gadi; 3-7 gadi; 7-12 gadi).  
Uzsāktas jaunas apmācības vispārējās izglītības iestāžu medicīnas 
māsām par veselīgu uzturu un ēšanas traucējumiem jauniešiem – 
notikušas 3 apmācības. 
Notikušas 23 lekcijas PII bērnu vecākiem  par veselīgu uzturu 
pirmsskolas bērniem. 
Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv 
tiek publicēta informācija un izdotie materiāli par sabiedrības 
veselības jautājumiem arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai. 

6.2.2. Bērnu, jauniešu un viņu vecāku 
zināšanu uzlabošana par veselību un to 
ietekmējošiem faktoriem, kā arī par 
drošību mājās un sabiedriskās vietās 
(traumatisma profilakse)  

RD LD (sadarbībā ar 
citiem RD nozaru 
departamentiem, 

pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Dalība TV raidījumā “Kas te? Es te!” par drošu vidi mājās un 
traumatisma profilaksi. 
Īstenota kampaņa 1.klases skolēniem par traumatisma 
profilaksi. Kampaņas ietvaros izveidotas un nodrukātas 
izglītojošas krāsojamās grāmatiņas 8 000 eksemplāros bērniem 
par traumatisma profilaksi un novadītas 100 interaktīvas 
nodarbības 1.klašu skolēniem Rīgas pilsētā. Kampaņas ietvaros 

Novadītas 100 interaktīvas/teatrālas nodarbības 1.klašu skolēniem 
par traumatisma profilaksi. Pēc nodarbības katrs skolēns saņēma 
izglītojošu krāsojamo grāmatiņu, kas palīdz nostiprināt nodarbībā 
iegūtās zināšanas. 
Izdots informatīvi izglītojošs žurnāls – 8 000 eksemplāros – 
“Vecākiem par bērniem”.  Žurnāls paredzēts vecākiem , kuru bērni 
ir vecumā no 3 līdz 6 gadiem, tajā speciālisti sniedz informāciju par 
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tika izveidoti divu tēlu tērpi (Vilks un Lapsa), kuri tika izmantoti 
nodarbību laikā, lai ar vienkāršiem un teatrāliem uzvedumiem 
izspēlētu izplatītākās traumu gūšanas situācijas. Pēc 
nodarbības katrs skolēns saņēma krāsojamo grāmatiņu. 
Notikušas 13 lekcijas PII bērnu vecākiem par veselīgu uzturu 
pirmsskolas bērniem. 

bērnu emocionālo attīstību, veselību un audzināšanu šajā 
vecumposmā. Žurnāls izplatīts pašvaldības PII.  

6.2.3. Vides radīšana un pasākumu 
īstenošana, kas veicina veselīgus 
paradumus darbspējīgā vecuma 
iedzīvotāju vidū: veselīga uztura 
lietošanu, fizisko aktivitāšu 
palielināšanu ikdienā, smēķēšanas 
pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu 
lietošanas samazināšanu  

RD LD (sadarbībā ar 
citiem RD nozaru 
departamentiem, 

pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Īstenotas 120 nūjošanas nodarbības sertificēta instruktora 
vadībā, sniegta nūjošanas instruktāža un konsultācijas. Katrā 
nodarbībā tika nodrošināti vismaz 30 nūju pāri.  
Īstenotas 20 nodarbības par brīvdabas trenažieru 
izmantošanas iespējām Rīgas pilsētas brīvdabas trenažieru 
atrašanās vietās. Nodarbībās tika sniegtas konsultācijas un 
paraugdemonstrējumi. Notikuši 10 semināri sēdoša darba 
veicējiem par veselīga uztura lietošanas pamatprincipiem un 
fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības uzturēšanā un 
saglabāšanā. 
Notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi PVO, Pasaules 
veselības dienu ietvaros. PVO Sirds dienas ietvaros notikušas 
lekcijas par sirds veselību un fizioterapeita konsultācija par 
vingrojumiem sirds veselības stiprināšanā. Sadarbībā ar 
Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabām, šajā dienā ikvienam 
bez maksas bija iespēja noteikt holesterīna un cukura līmeni 
asinīs, kā arī saņemt ikdienā pieejamos pakalpojumus: veikt 
asinsspiediena, pulsa mērījumus, noteikt savu ķermeņa masas 
indeksu (ĶMI). PVO Prettabakas dienas ietvaros notikusi 
publiska kampaņa smēķēšanas izplatības mazināšanā. 
Izveidota vides spēle – puzle, ar informatīvu attēlu par 
smēķēšanas radītajām sekām.  

Notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi PVO organizācijas  
Veselības dienu ietvaros.   
Prettabakas dienas ietvaros tīmekļa vietnē 
www.veseligsridzinieks.lv tika ievietota infografika par e-cigaretes 
kaitīgumu un risku uz jauniešu organismu. Sadarbībā ar Latvijas 
Sarkanā Krusta Veselības istabām, šajās dienās ikviens 
apmeklētājs varēja saņemt konsultācijas par tabakas kaitīgo 
ietekmi uz cilvēka organismu, kā arī bez maksas noteikt 
holesterīna un cukura līmeni asinīs.  
Īstenotas 150 nūjošanas nodarbības sertificēta instruktora vadībā. 
Nodarbībās tika nodrošināts inventārs, sniegta instruktāža un 
konsultācijas.  
Noticis nūjošanas festivāls kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”. 
Četru stundu garumā iedzīvotājiem bija iespēja apgūt nūjošanas 
tehniku un piedalīties pārgājienā sertificētu treneru pavadībā 
sevis izvēlētajā distancē.  
Īstenotas 20 nodarbības par brīvdabas trenažieru izmantošanas 
iespējām Rīgas pilsētas brīvdabas trenažieru atrašanās vietās. 
Nodarbībās tika sniegtas konsultācijas un paraugdemonstrējumi, 
tika nodrošināts viss nepieciešamais inventārs.  
Notikuši 13 semināri sēdoša darba veicējiem par veselīga uztura 
lietošanas pamatprincipiem un fizisko aktivitāšu nepieciešamību 
veselības uzturēšanā un saglabāšanā. 
Īstenotas 36 vingrošanas nodarbības parkos. Nodarbībās tika 
veikti vienkārši izpildāmi vingrojumi (spēkam, izturībai, līdzsvaram, 
koordinācijai u.c.) dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības 
cilvēkiem – sportiskās stafetes, komandu un individuāls darbs utt.  
Izveidoti 2 video materiāli sēdoša darba darītājiem. Video 
materiālos parādīti vienkārši izpildāmi vingrinājumi, kas būtu 
veicami darba dienas gaitā (atpūtas pauzēs) ar mērķi atbrīvot 
saspringušos muskuļus un izkustēties pēc ilgstošas sēdēšanas. 
Video materiāli ir brīvi pieejami tīmekļa vietnē 
www.veseligsridzinieks.lv. 

6.2.4. Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par 
reproduktīvo veselību, personīgās 
higiēnas un mutes veselības nozīmi  

RD LD (sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Notikuši 6 informatīvi izglītojoši semināri (iekļaujot praktisko 
daļu) par veselīgu un ekonomisku uzturu, kā arī mutes veselību 
un kopšanu vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Izdoti 
informatīvi materiāli par veselīgu uzturu un mutes veselību, kas 
paredzēti apmācību dalībniekiem darbam ar bērniem un 
jauniešiem Rīgas izglītības iestādēs.  
Notikušas 4 apmācības PII pedagogiem par mutes veselību un 
kopšanu pirmsskolas vecuma bērniem. 
Notikušas 39 nodarbības zēniem un 39 nodarbības meitenēm 

RSD DC pieaugušām personām notikušas 6 lekcijas  un praktiskas 
nodarbības par veselīgu un ekonomiska uzturu, kā arī pareizas 
mutes dobuma higiēnu vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. 
Notikušas 4 apmācības PII pedagogiem par mutes veselību un 
kopšanu pirmsskolas vecuma bērniem (arī  pie 4.5.5.aktivitātēm). 
Īstenotas 60 nodarbības 5.-6.klašu skolēniem Rīgas 
vispārizglītojošās skolās par mutes higiēnu (samazinātu cukura 
patēriņu, fluorīdu pielietojumu kariesa profilaksē, vizīte pie 
zobārsta un zobu higiēnista u.c.).   
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par reproduktīvās veselības un higiēnas jautājumiem. Organizēts konkurss “Skaists smaids veselībai” Rīgas pilsētas 
pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5.-6.klasēm, lai veicinātu 
skolēnu mutes un zobu veselību. Konkursa dalībnieki izstrādāja 
plakātus par mutes veselību, kā arī aprakstīja izstrādātā darba 
ideju. Tika nominētas 3 labākās klases. 
Rīgas vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu jauniešiem notikušas 
122 nodarbības zēniem un 100 nodarbības meitenēm par 
reproduktīvās veselības un higiēnas jautājumiem. 

6.2.5. Vides radīšana un tādu pasākumu 
īstenošana, kas vērsti uz slimību un 
traumatisma profilaksi un veselības 
stāvokļa uzlabošanu vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju vidū  

RD LD (sadarbībā ar 
citiem RD nozaru 
departamentiem, 

pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Noticis 4 nodarbību cikls “Tu vari! Tu dari! Tev izdosies!” 
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem par  psihoemocionālās 
veselības veicināšanas nozīmi, iespējām dažādos 
vecumposmos un dažādās ģimenes paaudzēs. 
Pasākums vecāka gadagājuma Rīgas iedzīvotājiem “Diena 
labām domām”, kur katram dalībniekam tika sniegta iespēja 
izpaust sevi kādā no 4 radošajām darbnīcām, kā arī speciālistu 
lekcijas par sirds veselību un gerontoloģijas speciālista lekcija 
par prasmi skaisti un veselīgi novecot.  
Notikušas 5 nodarbības “Vitalitāte 55+” pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem par iespējām saglabāt psihoemocionālo veselību. 
Traumatisma kampaņas ietvaros Rīgas pilsētas sabiedriskā 
transporta pieturvietās tika izvietoti informatīvi plakāti, lai 
pievērstu iedzīvotāju uzmanību par to, kur un kā visbiežāk gūst 
traumas vecāka gada gājuma cilvēki. 

Notikušas 16 nodarbības senioriem – pašaktivizēšanas un 
kognitīvās veselības veicināšana ar senioru deju elementu 
palīdzību.  
Pasākums vecāka gadagājuma Rīgas iedzīvotājiem “Diena labām 
domām”, kur katram dalībniekam tika sniegta iespēja izpaust sevi 
kādā no 4 radošajām darbnīcām, kā arī speciālistu lekcijas par 
sirds veselību un gerontoloģijas speciālista lekcija par prasmi 
skaisti un veselīgi novecot.  
Notikušas 4 nodarbības “Vitalitāte 55+” pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem par iespējām saglabāt psihoemocionālo veselību. 
RSD DC pieaugušām personām notikušas 6 lekcijas  un praktiskas 
nodarbības par veselīgu un ekonomiska uzturu, kā arī pareizas 
mutes dobuma higiēnu vecāka gada gājuma iedzīvotājiem.  

6.2.6. Atkarību un pašnāvību profilakse, 
darbojoties gan universālās, gan 
selektīvās profilakses jomā, lai 
identificētu tos jauniešus, kuriem 
parādās dažādas grūtības skolā, kas var 
novest pie narkotiku lietošanas vai 
pašnāvības veikšanas  

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Rīgas izglītības iestādēs tika veikts atkarību profilakses darbs. 
Notikušas 25 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības 
riskus un simptomus, mazināt iespējamās sekas, kas var skart 
pašnāvību un citas darbības atkarību izraisošo vielu iespaidā. 
Noticis publisko lekciju cikls rīdziniekiem “Personības attīstība 
un savstarpējās attiecības”, kurā tika iekļauta tēma “Atkarības 
slimības psiholoģiskie aspekti”. 
Norisinājās 2 apmācību semināri psihologiem, sociāliem 
pedagogiem un sociāliem darbiniekiem “Atkarība un 
līdzatkarība ģimenē”, viena apmācība “Jauniešu datoratkarības 
intervence” un “Jauniešu smēķēšanas intervece”. Novadītas 
303 diskusijas un lekcijas 45 skolās, iesaistot 4 959 skolēnus. 

Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs. 
Notikušas 24 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības riskus 
un simptomus. 
Notikušas 6  publisko  lekciju cikli Rīgas pilsētas iedzīvotājiem par 
“Psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām”. 
Norisinājušies 7 apmācību semināri “Atkarība un līdzatkarība 
ģimenē”, “Jauniešu datoratkarības intervence”, “Jauniešu 
smēķēšanas intervece”, “Atkarību profilakse pirmskolā un 
sākumskolā”, “Mācību motivācija pieaugušajiem – psihoaktīvu 
vielu lietotājiem”) psihologiem, sociāliem pedagogiem un 
sociāliem darbiniekiem – kopā 69 speciālisti. Novadītas 
373 lekcijas, iesaistot 7 428 skolēnus. 

6.2.7. Infekcijas slimību profilakse, izglītojot 
sabiedrību un veicinot savlaicīgas 
ārstēšanās uzsākšanu  

RD LD (sadarbībā ar 
ārstnieciskā profila 

Rīgas pilsētas 
pašvaldības SIA) 

2016.-2020. PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkota informatīva 
kampaņa, kuras laikā iedzīvotājiem nedēļas garumā bija 
iespēja saņemt konsultācijas par tuberkulozes simptomiem, 
ārstēšanu un profilaksi, kā arī nepieciešamības gadījumā tika 
ņemts krēpu paraugs analīzēm. Nedēļas garumā tika sniegtas 
75 konsultācijas pa telefonu, 81 konsultācija klātienē pie 
speciālista, tika paņemti 56 krēpu paraugi un apstiprināta 
1 tuberkulozes diagnoze. 
PII pedagogiem noticis viens apmācību seminārs par infekciju 
slimību profilaksi PII. 

PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkota informatīva 
kampaņa, kuras ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu “Latvijas 
Tuberkulozes Fonds”  tapa 2 intervijas ar speciālistiem par tēmām 
“Kas ir jāzina par tuberkulozi” un “Tuberkuloze bērniem un 
vakcinācija”. Intervijas publicētas un pieejamas tīmekļa vietnē 
www.veseligsridzinieks.lv, kā arī 8 darba dienas  iedzīvotājiem bija 
iespēja saņemt konsultācijas par tuberkulozes simptomiem, 
ārstēšanu un profilaksi, kā arī nepieciešamības gadījumā tika 
ņemts krēpu paraugs analīzēm. Kampaņas laikā tika sniegtas 
107 konsultācijas, tika paņemti 75 krēpu paraugi. Netika atklāts 
neviens tuberkulozes gadījums, bet 14 gadījumos pēc papildu 
izmeklējumiem tika atklātas citas ar tuberkulozi nesaistītas plaušu 
saslimšanas (hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS), 
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onkoloģiskas saslimšanas, neprecizēti hroniski plaušu iekaisumi). 
PII pedagogiem notikuši divi apmācību semināri par infekciju 
slimību profilaksi PII. 

6.2.8. Informācijas sniegšana iedzīvotājiem 
veselības (t.sk. veselības veicināšanas) 
jautājumos 

RD LD (sadarbībā ar 
citiem RD nozaru 
departamentiem, 

pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2016.-2020. Noticis publisko lekciju cikls “Personības attīstība un 
savstarpējās attiecības”, kurā iekļautās tēmas balstītas uz 
izpratnes veidošanu un izglītošanu par emocionāli veselu 
savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē, tās ietekmi uz 
veselību, uzsverot vecāku būtisko lomu bērnu un jauniešu 
uzvedībā un attīstībā. 

Notikušas 6 publisko lekciju cikli Rīgas pilsētas iedzīvotājiem par 
“Psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām”. Šoreiz 
izvēlētas 3 lekciju tēmas: 

• Ģimenes musturi. Krīzes. Resursi. Šķiršanās. Jaunās sistēmas 
formulēšanās iespējas.  

• Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms. Iespējamie 
risinājumi. 

• Vecāku klātbūtne. Pozitīvas disciplinēšanas metode.  
Tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv tika publicēti 5 raksti: 
1. Mobings pusaudžu vidū; 
2. Līdzatkarība; 
3. Stress, kā izdegšanas sindroms ikdienā; 
4. Kustība , uzturs veselīgai ikdienai; 
5. Pašnāvība pusaudžu vidū. 
Rakstu tēmās tika iekļauta informācija par veselības veicināšanas, 
t.sk. psihoemocionālās veselības, profilakses jautājumiem dažādos 
vecumposmos. 

6.2.9. Kaitējuma mazināšanas programmas 
īstenošana narkotisko vielu lietotāju 
vidū 

RD LD 2016.-2020. HIV profilakse un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu 
lietotājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā 
darbinieka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas). Veikta 
HIV ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un 
izsniegti prezervatīvi. 

HIV profilakse un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu 
lietotājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā 
darbinieka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas). Veikta HIV 
ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un izsniegti 
prezervatīvi. 

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 

U7.1. Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus 

7.1.1. Grupu dzīvokļa  izveidošana un 
pakalpojuma nodrošināšana personām 
ar psihiskās veselības  traucējumiem  

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi 2014.gadā izveidots grupu dzīvoklis ar 14 vietām (Imantas 
8.līnijā 1, k-3). 2015.gadā pakalpojums šajā grupu dzīvoklī 
sniegts 16 personām. 

2016.gadā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām 
tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

7.1.2. Grupu dzīvokļa izveidošana un 
pakalpojuma nodrošināšana personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 

RD LD (sadarbībā ar 
RD ĪD un RSD,  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi 
(jebkura vieta 

Rīgā), 
2020. – pastāvīgi 

(Bolderājā) 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
 

7.1.3. Dienas aprūpes centra izveidošana un 
pakalpojuma nodrošināšana personām 
ar psihiskās veselības traucējumiem  

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi 2015.gadā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 
iespējām tika izvirzītas citas prioritātes  sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanas jomā. 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
 

7.1.4. Dienas aprūpes centra izveidošana un 
pakalpojuma nodrošināšana personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 

RD LD (sadarbībā ar 
RD ĪD un RSD,  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi 
(jebkura vieta 

Rīgā), 
2020. – pastāvīgi 

(Bolderājā) 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
 

7.1.5. Dienas aprūpes centra personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši 
pieprasījumam (palielināts vietu skaits 
gadā par 5 vietām) 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi Atbilstoši pieprasījumam 2014.gadā izveidoti 2 dienas aprūpes 
centri personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 
(Imantas 8.līnijā 1, k-3 un Ludzas ielā 43) ar 28 vietām. 
2015.gadā pakalpojums šajos dienas aprūpes centros sniegts 
29 personām. 

Darbība plānota 2018.gadā. 
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7.1.6. Specializētās darbnīcas personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 
pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši 
pieprasījumam 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi Atbilstoši pieprasījumam 2014.gadā no Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta uzsākts finansēt 10 papildu specializēto 
darbnīcu vietas. 2015.gadā šajās vietās pakalpojums sniegts 
13 personām. 

Darbība plānota 2018.gadā. 
 

7.1.7. Dienas centru izveidošana pensijas 
vecuma cilvēkiem pilsētas apkaimēs, 
ņemot vērā attālumu no klientu 
dzīvesvietas un sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklu 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi 
(Vecmīlgrāvī), 

2018. – pastāvīgi 
(Bolderājā), 

2019. – pastāvīgi 
(Āgenskalnā) 

2014.gadā izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu 
centrs (Imantas 8.līnijā 1, k-3), kura ietvaros tiek sniegts DC 
pakalpojums pilngadīgam personām līdz 50 personām dienā. 
2015.gadā šajā centrā pakalpojumu saņēma 514 personas. 

2016.gadā uzsākts finansēt biedrības “Svētās Ģimenes Māja” 
sniegto DC pakalpojumu pilngadīgām personām, Klostera ielā 5 
un 7. 2016.gadā pakalpojums šajā DC sniegts 738 personām.  

7.1.8. Jaunu dienas aprūpes centru 
izveidošana personām  ar demenci, 
izvietojot tos visās Rīgas priekšpilsētās 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi 
(Vidzemes 

priekšpilsētā), 
2018. – pastāvīgi 

(Latgales 
priekšpilsētā) 

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
 

7.1.9. Sociālās pansijas izveidošana (aprūpēto 
dzīvesvieta) un/vai aprūpēto 
patversmes (nodaļas) izveidošana 
personām ar ierobežotām pašaprūpes 
spējām (pakalpojuma ietvaros   
personai tiek nodrošināts mājoklis un 
sociālās aprūpes/sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu komplekss, saglabājot 
personai patstāvīgas dzīves principus) 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi Tiek veiktas aktivitātes, lai pakalpojuma sniegšanu varētu 
uzsākt 2016.gada otrajā pusē. 

Veiktas aktivitātes (telpu atjaunošana Ieriķu ielā 28, Rīgā, 
pašvaldības iepirkums pakalpojuma sniedzēja izvēlei), lai 
2017.gada janvārī uzsāktu pakalpojuma sniegšanu (20 vietas). 

7.1.10. Valsts nefinansēta tehniskā aprīkojuma 
nodrošināšana personām ar kustību 
traucējumiem 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD) 

2016. – pastāvīgi 2015.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem 
(valsts nefinansēti) 16 personām nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi (riteņkrēsls, pacēlāji). 

2016.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem (valsts 
nefinansēti) 6 personām nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi 
(pacēlāji). 

7.1.11. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes 
pakalpojuma nodrošināšana 
motivētiem klientiem, t.sk. ģimenēm 
bez pastāvīga mājokļa, kuri aktīvi veic 
darbības, lai mainītu savus dzīves 
apstākļus 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi Pakalpojumu saņēma 180 personas.  2016.gadā pakalpojumu saņēma 166 personas. 2017.gadā plānots 
palielināt pakalpojuma apjomu, papildus nodrošinot 25 vietas. 

7.1.12. Naktspatversmes pakalpojuma 
izveidošana un nodrošināšana 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

7.1.13. Dienas centru izveidošana 
bezpajumtniekiem un pakalpojuma 
nodrošināšana 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2017. – pastāvīgi 
(Kurzemes 

rajonā), 
2018. – pastāvīgi 
(Ziemeļu rajonā) 

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. 

7.1.14. Dienas aprūpes centru izveidošana 
bērniem 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 
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7.1.15. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādes “Jauniešu māja” 
izveidošana 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2017. – pastāvīgi Reorganizācijas rezultātā RP BJC struktūrvienībās 
“Pārdaugava”, “Ezermala” un “Apīte” tika nodrošināts jauniešu 
mājas pakalpojums – kopumā 63 jauniešiem. 

RP BJC struktūrvienībās “Pārdaugava”, “Ezermala” un “Apīte” tika 
nodrošināts jauniešu mājas pakalpojums – kopumā 60 jauniešiem. 

7.1.16. Atbalsta centru izveidošana jauniešiem RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

2016.gadā uzsāktas 2 jaunas sociālās rehabilitācijas programmas 
jauniešiem ar uzvedības traucējumiem.  

7.1.17. Dienas aprūpes centru izveidošana 
bērniem no sociālā riska ģimenēm  

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma 
sniedzējiem) 

2018. – pastāvīgi Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika 
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
jomā. 

7.1.18. Izglītojošo un atbalsta grupu 
nodrošināšana jaunajiem un 
topošajiem vecākiem 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi Nodrošinātas izglītojošās grupas – “Mazo bērnu vecākiem” un 
“Bērnu emocionālās audzināšanas grupas”. 

2016.gadā pakalpojumu saņēma 261 persona. 

7.1.19. Sociālā darba pakalpojuma pirkšana no 
NVO sociālā riska ģimenēm ar bērniem 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi Noslēgts līgums starp RD LD, SOS Bērnu ciematu asociāciju un 
RSD par sociālā darba pakalpojuma deleģēšanu SOS Bērnu 
ciematu asociācijai. 

2016.gadā noslēdzies 3 gadu projekts par sociālā darba 
pakalpojumu. 30.12.2016. noslēgts RD deleģējuma līgums par 
sociālā darba pakalpojumu ar SOS Bērnu ciematu asociāciju. 
Pārskata perioda beigās sociālā darba pakalpojumu saņēma 
97 ģimenes.  

U7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti 

7.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana 
pašvaldības sociālo pakalpojumu 
sniedzējinstitūcijās 

 

RD LD, RSD, Rīgas 
patversme, RSAC, 

RP BJC 

2016.-2018. (RSD), 
2016.-2018. (Rīgas 

patversmē), 
2016.-2018.  

(RP BJC), 
2016.-2018. 

(RSAC “Mežciems”, 
RSAC “Stella maris” 

un 
RSAC “Gaiļezers”) 

Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski, atbilstoši Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. 

Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski, atbilstoši Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. 

7.2.2. Cenu pārskatīšana sociālajiem 
pakalpojumiem  

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu 
sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi 2015.gadā par 12,1% palielināta aprūpes mājās pakalpojuma 
cena un vidēji par 8,5% ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma 
cena. 

2016.gadā lielākajai daļai sociālo pakalpojumu pārskatīts standarts 
un aprēķināta cena atbilstoši standartam. Sociālie pakalpojumi, 
ņemot vērā standarta cenas aprēķinu, turpmākajos gados tiks 
finansēti atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumos 
iesniegtajiem piedāvājumiem un Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām. 

7.2.3. Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta 
pakalpojumu nodrošināšana 
audžuģimenēm, aizbildņiem, 
adoptētājiem 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu 
sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi  
(atbilstoši Rīgas 

pilsētas 
pašvaldības 

budžeta iespējām) 

Pakalpojumu saņēma 278 personas. Pakalpojumu saņēma 317 personas. 
 
 

7.2.4. Kvalitatīvu izglītojošo un atbalsta 
pasākumu nodrošināšana ģimenēm un 
bērniem 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu 
sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi Pakalpojumu saņēma 344 personas. Pakalpojumu saņēma 639 personas. Pakalpojums ietver 
psiholoģiskā un sociālpsiholoģiskā atbalsta sniegšanu ģimenēm un 
bērniem (uzņēmuma līgumi ar speciālajiem pedagogiem, 
narkologiem u.c. speciālistiem). 

7.2.5. Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas un 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšana bērniem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu 
sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi Pakalpojumu saņēma 204 personas. Pakalpojumu saņēma 221 persona. 
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7.2.6. RSAC rekonstrukcija un attīstīšana 
(multifunkcionālā centra izveide 
Bolderājā – “Stella maris” un esošo 
RSAC “Mežciems” un RSAC “Gaiļezers” 
rekonstrukcija) 

RD LD, RSAC 2018. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

7.2.7. Krīzes intervences pakalpojumu 
attīstīšana krīzes situācijā nonākušajām 
ģimenēm, kurās draud bērna 
nokļūšana ārpusģimenes aprūpē 

RD, RD LD, NVO 2016. – pastāvīgi 2015.gadā tika veikts pilotprojekts, kura ietvaros pakalpojumu 
saņēma 11 ģimenes. 

Pakalpojumu saņēma 14 ģimenes, kurās ir 49 personas, t.sk. 
26 bērni. 

U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību 

7.3.1. Bērnu dzimstības atbalstīšana, 
piešķirot bērna piedzimšanas pabalstu 

RSD 2016. – pastāvīgi Pabalstu saņēma 7 475 personas. Pabalstu saņēma 7 589 personas. 

7.3.2. Priekšnoteikumu nodrošināšana 
ikvienam Rīgas iedzīvotājam viņa 
pamatvajadzību apmierināšanai 
minimālā līmenī (pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; citi 
pabalsti) 

RSD 2016. – pastāvīgi Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām: 

• garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 
10 403; 

• dzīvokļa pabalsts – 20 393;  

• pabalsts veselības aprūpei – 4 329;  

• pabalsti audžuģimenēm – 249;  

• pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 474;  

• pabalsts pārtikas iegādei – 11 310;  

• izglītības ieguves atbalstam – 2 349;  

• politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem – 3 274;  

• mājokļa pielāgošanai – 67; 

• sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 296;  

• simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 56;  

• pabalsts aizbildnim – 180; 

• pabalsts aizgādnim – 748. 

Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām: 

• garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 8 152; 

• dzīvokļa pabalsts – 15 687;  

• veselības aprūpei – 3 664;  

• pabalsti audžuģimenēm – 258;  

• pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 367;  

• izglītības ieguves atbalstam – 1 617;  

• politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem – 3 119;  

• mājokļa pielāgošanai – 46; 

• sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 226;  

• simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 55;  

• pabalsts aizbildnim – 189; 

• pabalsts aizgādnim – 774;  

• ēdināšanas apmaksa skolēniem – 471. 

7.3.3. Katra sociālās palīdzības saņēmēja 
aktīva iesaistīšana aktīvā līdzdarbībā 
savu sociālo problēmu risināšanā 

RSD 2016. – pastāvīgi 650 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņēma sociālo 
palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti sociālo 
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 
Savukārt 20 sociālie darbinieki sniedza konsultācijas, un 
nepieciešamības gadījumā, uzsāka individuālu sociālo darbu ar 
personu, kura saņēma sociālo palīdzību un kurai ir grūtības 
iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas pamatvajadzības, 
iesaistot personu dažādos līdzdarbības pasākumos, atbilstoši 
risināmajai problēmai. 2015.gadā 297 darbspējīgām personām 
sociālā palīdzība tika atteikta, jo klients nelīdzdarbojās – no 
tiem 117 klienti atteicās no sadarbības. 

470 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņem sociālo 
palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti sociālo 
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 
Savukārt 20 sociālie darbinieki sniedza konsultācijas, un 
nepieciešamības gadījumā, uzsāka individuālu sociālo darbu ar 
personu, kura saņem sociālo palīdzību un kurai ir grūtības 
iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas pamatvajadzības, 
iesaistot personu dažādos līdzdarbības pasākumos, atbilstoši 
risināmajai problēmai. 2016.gadā 320 darbspējīgām personām 
sociālā palīdzība tika atteikta, jo klients nelīdzdarbojās – no tiem 
115 klienti atteicās no sadarbības. 

7.3.4. Atbalsts iedzīvotājiem krīzes vai 
ārkārtas situācijās (vienreizējais 
pabalsts ārkārtas situācijā; 
apbedīšanas pabalsts) 

RSD 2016. – pastāvīgi Atbalstu saņēma 1 568 personas. Atbalstu saņēma 1 533 personas. 

U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū 

7.4.1. Darbspējīgu  nestrādājošu personu 
līdzdalības veicināšana bezdarba 
problēmas risināšanā, nodrošinot 

RSD 2016. – pastāvīgi 20 sociālie darbinieki strādāja ar 987 sociālajiem gadījumiem, 
risinot 1 550 darbspējīgu nestrādājošu vai viņu ģimenes 
locekļu sociālās problēmas. Sociālo darbinieku un klientu 

20 sociālie darbinieki strādāja ar 790 sociālajiem gadījumiem, 
risinot 1 277 darbspējīgu nestrādājošu vai viņu ģimenes locekļu 
sociālās problēmas. Sociālo darbinieku un klientu sadarbības 
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daudzveidīgu līdzdarbības pasākumu 
kopumu – sociālā darba pakalpojums, 
atbalsta grupas, latviešu sarunvalodas 
treniņgrupas, psihologa un atkarību 
speciālistu konsultācijas, motivācijas 
programma ilgstošiem bezdarbniekiem 
u.c. 

sadarbības rezultātā, 2015.gada beigās 51% jeb 501 no visām 
klientu lietām tika slēgtas, ar pamatojumu: atrasts algots 
darbs, sociālais gadījums atrisināts, klients atteicies no 
sadarbības vai mainījis dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas 
pašvaldības teritorijas.  
Kopš 2013.gada RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un 
viņu draugu apvienību “Apeirons”” nodrošina Motivācijas 
programmas pasākumus ilgstošajiem bezdarbniekiem 
“Psihosociālā rehabilitācija bezdarbniekiem”. Pakalpojuma 
ietvaros 53 ilgstošie bezdarbnieki saņēma intensīvu personības 
spēka stiprināšanas pakalpojumu 3 mēnešu garumā, 7 ilgstošie 
bezdarbnieki pēc motivācijas programmas turpināja saņemt 
atbalstu atbalsta grupā. 2015.gadā Motivācijas programmas 
pasākumos iesaistījās arī cilvēki ar invaliditāti. 
RSD 2015.gadā turpināja nodrošināt arī citus atbalsta 
pakalpojumus klientiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem: 

• latviešu valodas 9 treniņgrupās iesaistījās 110 personas;  

• 18 atbalsta grupās iesaistījās 232 personas;  

• atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 
197 personas;  

• narkologa konsultācijas saņēma 195 personas;  

• 98 personas saņēma psihologa individuālās konsultācijas;  

• 237 personas iesaistījās citos RSD DC organizētos atbalsta 
pasākumos, piemēram, apguva datora, svešvalodu prasmes, 
kā arī iesaistījās dažādās interešu nodarbībās.  

RSD klienti, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc 
kārtas, tiek iesaistīti pašvaldības sabiedriskajos darbos, darba 
un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas 
pasākumos 12 stundas nedēļā (skat. arī U7.4.3.punktā). 
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un 
palīdzētu bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika 
nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi, paredzot to 
saņemšanu kā klientu līdzdarbības pienākumu (piemēram, 
atbalsta grupu pakalpojums, atkarības profilakses speciālistu 
un narkologa konsultācijas, latviešu sarunvalodas apguves 
grupas pakalpojums, motivācijas programma, psihologa 
konsultācijas u.c.). Klienti tiek iesaistīti arī nodarbinātības 
pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Papildus skatīt 
aktivitāti 7.4.3. 

rezultātā, 2016.gadā 53% jeb 422 no visām klientu lietām tika 
slēgtas, ar pamatojumu: atrasts algots darbs, sociālais gadījums 
atrisināts, klients atteicies no sadarbības vai mainījis dzīvesvietu 
ārpus Rīgas pašvaldības teritorijas.  
Arī 2016.gadā RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu 
draugu apvienību “Apeirons”” nodrošināja Motivācijas 
programmas pasākumus ilgstošajiem bezdarbniekiem 
“Psihosociālās rehabilitācijas, adaptācijas un motivācijas 
pakalpojums”. Pakalpojuma ietvaros 27 ilgstošie bezdarbnieki 
saņēma intensīvu personības spēka stiprināšanas pakalpojumu 
4 mēnešu garumā. RSD 2016.gadā turpināja nodrošināt arī citus 
atbalsta pakalpojumus klientiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem: 

• latviešu valodas 9 treniņgrupās iesaistījās 95 personas;  

• 5 atbalsta grupās iesaistījās 118 personas;  

• atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 
167 personas (no tiem 136 RSD klienti);  

• narkologa konsultācijas saņēma 244 personas;  

• 117 personas saņēma psihologa individuālās konsultācijas; 

• 368 personas iesaistījās citos RSD DC organizētos atbalsta 
pasākumos, piemēram, apguva datora, svešvalodu prasmes, kā 
arī iesaistījās dažādās interešu nodarbībās.  

470 RSD klienti, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz 3 mēnešus 
pēc kārtas, tika iesaistīti Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskajos 
darbos, darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un 
apgūšanas pasākumos 12 stundas nedēļā (skat. arī U7.4.3.punktā). 
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu 
bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika nodrošināti dažādi 
sociālie pakalpojumi, paredzot to saņemšanu kā klientu 
līdzdarbības pienākumu (piemēram, atbalsta grupu pakalpojums, 
atkarības profilakses speciālistu un narkologa konsultācijas, 
latviešu sarunvalodas apguves grupas pakalpojums, motivācijas 
programma, psihologa konsultācijas u.c.). Klienti tiek iesaistīti arī 
nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 
Papildus skatīt aktivitāti 7.4.3. 
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7.4.2. Cilvēku ar invaliditāti darbā 
iekārtošanas pakalpojuma 
nodrošinājums, attīstot sadarbību ar 
uzņēmējiem 

RD LD (sadarbībā ar  
RSD, NVO) 

2016. – pastāvīgi RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu 
apvienību “Apeirons” katru gadu, kopš 2012.gada, sniedz 
nodarbinātības atbalsta pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, 
strādājot gan ar konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba 
devējus. Kopš pakalpojuma ieviešanas, personas ar invaliditāti 
uzsāka darbu visdažādākajās profesijās (t.sk. datoroperators, 
dispečers, pavārs, virtuves darbinieks, kasieris – pārdevējs, 
loģistikas centra krāvējs, sargs, apsargs, ēku dežurants, 
strādnieks, sētnieks, arhīva darbinieks, iesaiņotājs, 
garderobists, dežurants, apkopēja, skolotājs, interešu pulciņa 
audzinātājs, sporta organizators, asistents u.c.). 
2015.gadā pakalpojumu saņēmušas 68 personas, no kurām 
28 personas uzsākušas darba attiecības. 

RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu 
apvienība “Apeirons”” katru gadu, no 2012.gada, sniedz 
nodarbinātības atbalsta pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti ar 
mērķi mazināt/novērst sociālās izolētības risku, veicināt 
iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū, strādājot gan ar 
konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. Pakalpojums 
nodrošina individuālas konsultācijas speciālistu atbalstu grupā, 
ekskursijas pie darba devējiem, praksi un dažādus seminārus. 
2016.gadā pakalpojuma saņēmēji uzsāka darbu dažādās 
profesijās, kā piemēram, apkopējs, dežurants, apsargs, 
izstrādājumu marķētājs, transporta strādnieks, laikraksta 
pārdošanas speciālists, sociālais darbinieks, statistiķis, grāmatveža 
palīgs, lietvedis, palīgdarbi biroja darbos, u.c. 2016.gadā 
pakalpojumu saņēmušas 44 personas, no kurām 20 personas 
uzsākušas darba attiecības. 

7.4.3. Darba prasmju un sociālā atbalsta 
programmu attīstīšana atkarībā 
nonākušām un riska grupas personām 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD) 

2016. – pastāvīgi RSD sadarbībā ar 104 sadarbības organizācijām nodrošināja 
536 sabiedrisko darbu īstenošanas vietas Rīgā. Sabiedriskajos 
darbos tika iesaistīti 650 darbspējīgi nestrādājoši sociālās 
palīdzības saņēmēji. 
2015.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar NVA 
turpināja dalību aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Algoti 
pagaidu sabiedriskie darbi”. Sešās Rīgas pilsētas pašvaldības 
struktūrvienībās tika izveidotas 264 pagaidu darbu vietas, 
kurās 4 mēnešus gadā savas darba un sociālās prasmes 
uzlaboja 831 bezdarbnieks.  
Sadarbībā ar RSD nodrošināts 1 izbraukuma seminārs 
līdzatkarīgo personu atbalsta grupu dalībniekiem. Seminārā  
iekļautās tēmas balstītas uz izpratnes veidošanu un izglītošanu 
par emocionāli veselu savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē 
(piedalījušās 17 personas). 

Lai aktivizētu darbspējīgos nestrādājošos klientus un veicinātu 
nodarbinātību, sadarbībā ar 105 sadarbības organizācijām 
(82 pašvaldības iestādes, t.sk. 73 izglītības iestādes, 8 RSD DC un 
Kopienu centrs, 23 biedrības un nodibinājumi) nodrošinātas 
542 sabiedrisko darbu īstenošanas vietas Rīgā, kurās darba un 
sociālās prasmes (12 stundas nedēļā) attīstīja 470 darbspējīgi 
nestrādājoši RSD klienti, kuri sociālo palīdzību  saņem vismaz 
3 mēnešus pēc kārtas. 
Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar NVA Rīgas reģionālo filiāli 
tika realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi”, kura mērķis ir nodrošināt bezdarbniekiem 
iespēju 4 mēnešus uzturēt vai iegūt darba iemaņas, veicot 
sabiedriska labuma darbus 6 pašvaldību struktūrvienību 
izveidotajās algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietās, tādējādi 
veicinot atgriešanos darba tirgū. Rīgā tika izveidotas 200 pagaidu 
darbu vietas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs un NVO, iesaistot 
pagaidu darbos 710 bezdarbniekus. 

7.4.4. Grantu programma “Atbalsts sociālās 
uzņēmējdarbības projektiem, kas vērsti 
uz nodarbinātības veicināšanu” 

RD LD (sadarbībā ar 
RSD) 

2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāts un apstiprināts granta programmas “Sociālās 
atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” 
nolikums, organizēts projektu konkurss, kā rezultātā izvēlēti un 
atbalstīti 4 labākie pretendenti. Granta saņēmēji līguma darbības 
laikā sekmīgi realizē savus projektus, tādā veidā radot vismaz 
10 jaunas darba vietas un veicinot nodarbinātību sociālās 
atstumtības riska grupās. Līgumi ar konkursa uzvarētājiem tika 
noslēgti 2016.gada septembrī un oktobrī, granta apguves periods 
turpinās līdz 2017.gada augustam. 

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 

U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi 

8.1.1. Apgaismojuma ierīkošana līdz šim 
neapgaismotās pilsētas ielās 

AI 2016.-2020. Lucavsalas atpūtas zonas un Daugavmalas promenādes 
apgaismojuma ierīkošanas turpinājums. Dārziņu apkaimes 
apgaismojums. 

Daugavmalas promenādes apgaismojuma turpinājums Ķengarags 
– Rumbula, Erevānas dārza izgaismojums. 

PI Apgaismojuma ierīkošana Lucavsalas centrālajā daļā. 

ZI Apgaismojuma ierīkošana Mežaparka atpūtas parka teritorijā. Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek. 
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RPA “Rīgas gaisma” Ierīkots ielu apgaismojums Jaunciema 2.šķērslīnijas posmā no 
2. līdz 6.līnijai. 
Ierīkots apgaismojums Dārziņu apkaimē: Dārziņu un Jāņogu 
ielas un 1.līnijas atsevišķos posmos un parkā pie Jāņogu ielas. 
 

Ierīkots ielu apgaismojums:  

• Dārziņu ielā no 51. līdz 61.līnijai, Jāņogu ielā no 1.līnijas līdz 
Ragatu ielai, Sakņu ielā no 1.līnijas līdz Cidoniju ielai, no 16. līdz 
20.līnijai no Daugavmalas līdz Jāņogu ielai, Dārziņu parkā un 
bērnu rotaļu laukumā;  

• Zunda kanāla tiltam un pieguļošām ielām;  

• Daugavas promenādes posms 580 m garumā;  

• Juglas promenādē no Brīvības gatves līdz dzelzceļam;  

• Balvu ielas parkā;  

• Lucavsalā;  

• Lucavsalas promenādē. 

8.1.2. Rīcības plāna ugunsdrošības pasākumu 
ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā 
realizācija 

RD PAD 2016.-2020. Rīcības plānā veicamie pasākumi tiek iekļauti objektu/teritoriju 
pārbūves darba uzdevumos, ja šie RV attiecas uz konkrēto 
objektu/teritoriju. 

Rīcības plānā veicamie pasākumi tiek iekļauti objektu/teritoriju 
pārbūves darba uzdevumos, ja šie RV attiecas uz konkrēto 
objektu/teritoriju. 

8.1.3. Novecojušo apgaismojuma līniju 
kapitālremonts un rekonstrukcija  

AI 2016.-2020. Dārziņu apkaimē. Dārziņu apkaimē 4.kārta: 

• Dārziņu ielā posmā no 55. līdz 61.līnijai; 

• Jāņogu ielā posmā no 1.līnijas līdz Ragatu ielai; 

• Dārziņu parka Kudojara dārza bērnu laukuma izgaismošana u.c. 

PI Nav finansējuma. Nav finansējuma. 

ZI Ielu apgaismojuma pārbūve Pāles ielā 14 un Jaunciema 
2.šķērslīnijā. 

Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek. 

RPA “Rīgas gaisma” Pārbūvēts apgaismojums:  

• Vaļņu ielā no Audēju līdz 13.janvāra ielai; 

• Andromedas gatves dzīvojamā masīvā; 

• Esplanādes parkā; 

• Elizabetes ielā no Ausekļa līdz Pulkveža Brieža ielai, Slokas 
ielā (Kalnciema iela – A.Grīna bulvāris); 

• Maskavas ielā 267a-237a un Rēznas ielas iekškvartālā. 

Ielu apgaismojuma kapitālais remonts un pārbūve:  

• Elizabetes ielā no Brīvības ielas līdz Kr.Barona ielai;  

• 11.novembra krastmala Daugavas pusē. 
 
 

8.1.4. Apgaismojuma ierīkošana dzīvojamo 
namu iekškvartālu teritorijās 

AI 2016.-2020. Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek. Darbība nenotiek, visa informācija par nepieciešamo darbu 
veikšanu tiek novirzīta RPA “Rīgas gaisma”. 

PI Apgaismojuma ierīkošana Lucavsalas atpūtas zonā. 
 

Apgaismojuma ierīkošana Lucavsalas centrālā daļā (gar gājēju 
celiņu). 

ZI Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek. Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek. 

RPA “Rīgas gaisma” Ierīkots apgaismojums: 

• A.Deglava ielas slēpošanas trasē;  

• Uzvaras parkā;  

• Pļavnieku mikrorajona parkā. 

Ierīkots (pārbūvēts) apgaismojums Imantas dzīvojamā masīvā un 
Zolitūdes dzīvojamā masīvā. 
 
 

8.1.5. Pilsētas apgaismes sistēmas 
regulēšanas ieviešana 

RPA  “Rīgas gaisma” 2016.-2020. 3 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar 
automatizēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno GPRS 
vadību. 

7 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar 
automatizēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno GPRS vadību. 

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

RPA “Rīgas gaisma” 2016.-2020. Īstenoti 4 KPFI projekti K.Ulmaņa gatves, Maskavas ielas, 
Brīvības ielas un G.Zemgala gatves – Varoņu ielas atsevišķos 
posmos, kā rezultātā nomainītas 1 099 nātrija augstspiediena 
spuldzes uz LED gaismekļiem, kā arī uzstādītas 
18 apgaismojuma vadības sistēmas (ieviesta apgaismojuma 
intensitātes regulēšanas sistēma). 

Dažādu projektu realizācijas ietvaros uzstādīti (nomainīti) 
kopskaitā 768 LED gaismas ķermeņi. 
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8.1.7. Ārējā ielas apgaismojuma remonts un 
ierīkošana Dārziņu apkaimē 

AI (sadarbībā ar 
RPA “Rīgas gaisma”) 

2014.-2017. Skatīt 8.1.3.punktu. Dārziņu apkaimē 4.kārta (Dārziņu ielā posmā no 55. līdz 61.līnijai, 
Jāņogu ielā posmā no 1.līnijas līdz Ragatu ielai, Dārziņu parka 
Kudojara dārza bērnu laukuma izgaismošana u.c. 

8.1.8. Rīgas pilsētas videonovērošanas 
sistēmas attīstība un uzturēšana 

RPP Pastāvīgi RPP VNC rīcībā ir 105 videonovērošanas kameras sabiedriskās 
kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietās. 2015.gadā 
kameras tika izvietotas 3 parkos: Ģrīziņkalnā – 10 kameras, 
Ziedoņdārzā – 9 kameras, Miera dārzā – 5 kameras, kā arī 
Valdeķu ielā 58, Rīgā, sociālā mājā – 2 kameras.  
RPP VNC darbinieki 2015.gadā, Rīgā, ir fiksējuši 
1 783 likumpārkāpumus, tiesībsargājošām iestādēm 
procesuālo darbību nodrošināšanai saglabāti un izsniegti 
182 videoieraksti, pēc pieprasījuma caurskatīti 
399 videoieraksti. 
Tehnisko projektu izstrādātāji, projektējot tādu objektu kā Salu 
tilta un LNMM pārbūvi, kā arī pilsētas teritoriju lielveikala 
“Maxima” traģēdijas piemiņas vietā un Miera dārzā 
labiekārtošanu, pēc RPP rekomendācijām izstrādāja tehniskos 
risinājumus optimālākajam videonovērošanas kameru 
izvietojumam. Kopā ar RD ITC speciālistiem tika sagatavotas 
tehniskās specifikācijas to tālākai pieslēgšanai pilsētas 
RPP VNC. 

RPP VNC rīcībā ir 109 videonovērošanas kameras sabiedriskās 
kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietās. 2016.gadā pie 
RPP VNC ir pieslēgtas 6 RD SD videonovērošanas kameras: Vanšu 
tilta grozāmkamera (PTZ) (divas); Salu tilta grozāmkamera (PTZ) 
(divas); Zolitūdes pieminekļa (divas).  
RPP VNC darbinieki 2016.gadā, Rīgā, ir fiksējuši 
1 663 likumpārkāpumus, tiesībsargājošām iestādēm procesuālo 
darbību nodrošināšanai saglabāti un izsniegti 148 videoieraksti, 
RPP ietvaros izsniegti 212 video ieraksti, pēc pieprasījuma 
caurskatīti  345 videoieraksti. 
 

8.1.9. Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem RPP Pastāvīgi Izglābti 4 slīkstoši cilvēki, veikti 9 glābšanas darbi uz ūdens, 
medicīniskā palīdzība sniegta 24 cilvēkiem, pludmalē 
nomaldījušies 19 bērni, kuri nodoti vecākiem. Veiktas 
380 peldlīdzekļu pārbaudes, 760 makšķerēšanas nosacījumu 
ievērošanas pārbaudes, brīdinātas 67 personas ledus 
bīstamajā periodā, izņemti 469 nelikumīgi zvejas rīki. Izņemto 
nelikumīgo zvejas rīku kopējais garums – 11 830 m. 

Izglābti 13 slīkstoši cilvēki, veikti 11 glābšanas darbi uz ūdens, 
medicīniskā palīdzība sniegta 13 cilvēkiem, pludmalē 
nomaldījušies 6 bērni, kuri nodoti vecākiem. Veiktas 
532 peldlīdzekļu pārbaudes, 1 179 makšķerēšanas nosacījumu 
ievērošanas pārbaudes, brīdinātas 58 persona ledus bīstamajā 
periodā, izņemti 219 nelikumīgi zvejas rīki, kuru kopējais garums – 
8 599 m. 
Novadītas 78 lekcijas iestādēs par drošību uz ūdens, drošību uz 
ledus, t.sk. karjeru dienu ietvaros RPP  DŪCAP darba prezentācija 
un dalība pasākumos, kas saistīta ar bērnu un jauniešu drošību.  

U8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti 

8.2.1. Policijas pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana, tehniskā nodrošinājuma 
un jaunāko tehnoloģiju ieviešana un 
attīstīšana, skaitliskā sastāva 
palielināšana, nodrošinot klātbūtni visā 
pilsētas teritorijā,  policijas darbinieku 
profesionālās kvalifikācijas celšana 

RPP Pastāvīgi 2015.gadā iegādātas 6 jaunas transporta vienības – 3 vieglās 
automašīnas un 3 laivu piekabes. 
RPP  personālsastāvu  2015.gada  beigās  veidoja  
970 darbinieki,  kas  ir  95,8%  no  kopējā  štatu  vietu  skaita. 
2015.gadā RPP darbinieki piedalījās 38 dažādu veidu kursos, 
apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos. Skaitliski 
lielākā daļa (342 darbinieki) apguvuši RPP taktiku (saskarsme 
ar krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām un agresīvām 
personām, policijas auto patruļu darbinieku speciālā taktiskā 
sagatavošana), vadošo darbinieku apmācība efektīvā 
personāla vadībā un motivācijā, kā arī dažāda veida darbinieku 
profesionālās kvalifikācijas apmācības. 
2015.gadā tika ieviesta RPP mobilā aplikācija viedtālruņu 
lietotājiem, ar kuru var ne tikai operatīvi sazināties ar policiju, 
bet arī fiksēt pārkāpuma brīdi foto vai video formātā. 

2016.gadā iegādātas 2 jaunas transporta vienības – vieglā 
komerctransporta tipa (pikapa klases) automašīna un kvadracikls. 
RPP personālsastāvu 2016.gada beigās veidoja 928 darbinieki, kas 
ir 92,5% no kopējā štatu vietu skaita. 
2016.gadā RPP darbinieki piedalījās 88 dažādu veidu kursos, 
semināros, apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos, (kopā 
974 darbinieki). Skaitliski lielākā daļa darbinieki apguvuši RPP 
taktiku (saskarsme ar krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām 
un agresīvām personām, policijas auto patruļu darbinieku speciālā 
taktiskā sagatavošana, rīcība terorisma draudu gadījumā, rīcība 
masu pasākumu laikā (kopā 416 + Instruktoru vienības darbinieku 
apmācības)), vadošo darbinieku apmācība efektīvā personāla 
vadībā un motivācijā, kā arī dažāda veida darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas apmācības. 
2016.gada nogalē tika izstrādāts RPP mobilās 
lietojumprogrammas atjauninājums. Atjauninājumā tika iekļauti 
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aplikācijas dizaina uzlabojumi, kā arī pievienotas vairākas papildu 
funkcijas un izvēlnes. Ieviesta arī iespēja izvēlēties saskarnes 
valodu – latviešu, angļu vai krievu. Kopš aplikācijas ieviešanas, ar 
tās starpniecību, saņemti jau vairāk kā 20 000 ziņojumu. 

8.2.2. Aktīva pašvaldības sadarbība ar valsts 
institūcijām drošības un kārtības 
nodrošināšanā (Valsts policija, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests u.c.) 

RPP Pastāvīgi Kopā ar Valsts policiju veikti 9 reidi, kopējs darbs 772 masu 
pasākumu nodrošināšanā. 

Kopā ar Valsts policiju veikti 14 reidi, kopējs darbs 764 masu 
pasākumu nodrošināšanā. 

8.2.3. Zivju resursu aizsardzība Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, veicot 
akvatorijas monitoringu, reidus, 
izņemot nelikumīgus makšķerēšanas 
un zvejniecības rīkus, aizturot un sodot 
maluzvejniekus 

 

RPP Pastāvīgi Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 
 

2016.gada nogalē RPP DŪCAP saņēma lietošanā laivu 
Fjordstar 580, kura tika iegādāta par piešķirtajiem LR ZM 
apakšprogrammas “Zivju fonds” finanšu līdzekļiem un RD 
līdzfinansējuma. Sakarā ar minētā peldlīdzekļa saņemšanu, 
sezonas beigās, tas ticis izmantots 15 reidos, kuru laikā tika 
pārbaudīti 7 makšķernieki, 7 laivas (sastādīts 1 protokols par 
glābšanas līdzekļu neesamību) un izņemti 4 nemarķēti tīkli ar 
kopējo garumu 121,5 m. 

U8.3. Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas) 

8.3.1. Likumpārkāpumu prevencija un 
izglītojošais darbs ar nepilngadīgajām 
personām gan mācību iestādēs, gan 
ģimenēs, kā arī izklaides vietās un uz 
ielas 

RPP Pastāvīgi Veiktas 2 930 individuālas preventīvas pārrunas ar 
nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, 902 profilaktiski 
nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietās, 621 reizes apsekotas 
nepilngadīgo pulcēšanas vietas un vispārizglītojošo mācību 
iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 163 pasākumi sadarbībā 
ar citām institūcijām. 

Veiktas 2 155 individuālas preventīvas pārrunas ar 
nepilngadīgajiem un viņu vecākiem,  674 profilaktiski nepilngadīgo 
apsekojumi dzīvesvietās, 375 reizes apsekotas nepilngadīgo 
pulcēšanas vietas un vispārizglītojošo mācību iestāžu piegulošās 
teritorijas. Notikuši 101 pasākums sadarbībā ar citām institūcijām. 

U8.4. Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu 

U8.5. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā 

8.5.1. Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju 
attieksmes pret mājdzīvniekiem 
sekmēšana 

 

RD MVD  2016.-2018. 2015.gadā fizisko un juridisko personu informēšanai tika 
izgatavoti bukleti par aktualitātēm kaķu un suņu turēšanas 
jautājumiem Rīgā. 
Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un 
trūcīgo iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas 
akcija, kas ietver bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas 
attiecīga statusa iedzīvotājiem veterinārmedicīnisko aprūpi. Šīs 
programmas ietvaros 2015.gadā tika sterilizēti 359 kaķi un 
22 suņi, savukārt eitanazēti 9 kaķi un 6 suņi. 

Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo 
iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas 
ietver bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīga statusa 
iedzīvotājiem veterinārmedicīnisko aprūpi. Šīs programmas 
ietvaros 2016.gadā tika sterilizēti 304 kaķi un 24 suņi, savukārt 
eitanazēti 18 kaķi un 3 suņi. 
 
RD 20.12.2016. sēdē tika apstiprināti un 11.01.2017. stājās spēkā 
RD saistošie noteikumi Nr.237 par pašvaldības nodevu par suņa 
turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un 
kontroli, kas nosaka suņa īpašnieka atbildību suņa reģistrācijas 
kārtības ievērošanas un suņa turēšanas nodevas nomaksas jomā. 

8.5.2. Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas 
veicināšana 

RD MVD  2016.-2018. 2015.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves 
vietā 1 359 bezsaimnieka kaķi. 
2015.gadā no Rīgas ielām tika paņemti 634 dzīvnieki. 
Negadījumos cietuši 1 984 kaķi un 77 suņi, no kuriem 
1 215 kaķiem un 54 suņiem sniegta veterinārmedicīniska 
palīdzība, savukārt eitanazēti vai miruši 769 kaķi un 23 suņi. 
No Rīgas ielām izķerti 765 klaiņojoši suņi. 

2016.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves 
vietā 1 354 bezsaimnieka kaķi. 
2016.gadā no Rīgas ielām tika paņemti 680 dzīvnieki, negadījumos 
cietuši 1 554 kaķi un 48 suņi, no kuriem 974 kaķiem un 26 suņiem 
sniegta veterinārmedicīniska palīdzība, taču eitanazēti vai 
miruši  580 kaķi un 22 suņi. No Rīgas ielām izķerti 702 klaiņojoši 
suņi. 
RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību 
“Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” noslēdza līgumu par 
dzīvnieku uzturēšanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti izķerti 
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klaiņojošie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši bez 
saimniekiem. 2016.gadā patversmēs tika uzņemti 738 suņi un 
377 kaķi. 

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis 

U9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju 

9.1.1. Biežāk sastopamām tipveida ēku 
sērijām renovācijas paraugprojektu 
izstrādes organizēšana   

REA  2016.-2017. Nav aktuāls saskaņā ar Energoefektivitātes likumu. Nav aktuāls. 

RPA “Rīgas pilsētas 
arhitekta birojs” un 

RNP 
 

Paraugprojektu izstrādes organizēšana nenotiek, jo šobrīd 
LR EM sagatavotais MK noteikumu projekts par valsts atbalsta 
nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vēl nav apstiprināts un 
projektu iesniegumu pieņemšana vēl nenotiek. 

Ņemot vērā, ka no iedzīvotāju puses netika izrādīta interese par 
piedāvāto aktivitāti, pēc REA aicinājuma, finansējums tika novirzīts 
aktivitātei, kas ir pieprasīta, t.i., energoauditu izstrādei 2016.gadā. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2015.gadā darbība nav uzsākta, jo vadošais sadarbības 
partneris nav uzsācis aktivitātes. 

2016.gadā darbība nav uzsākta, jo vadošais sadarbības partneris 
nav uzsācis aktivitātes. 

9.1.2. Atbalsts ESKO  un citu progresīvu 
organizāciju un finansēšanas formu 
darbībai daudzdzīvokļu māju 
renovācijā 

RNP 2016.-2020. Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un 
informācijas apmaiņa ar SIA “RENESCO” pārstāvjiem, tikšanās 
ar ERAB par iespējamo sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju atjaunošanā, piedalīšanās REA rīkotajā konferencē 
(informācijas uzkrāšana). 

Turpinās darbs pie ESKO modeļa ieviešanas. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2015.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 2016.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 

9.1.3. Pašvaldības uzņēmumu piesaistīšana 
ESKO darbībai 

RNP 
 
 

2016.-2020. 
 
 

Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un 
informācijas apmaiņa ar SIA “RENESCO” pārstāvjiem, tikšanās 
ar ERAB par iespējamo sadarbību  daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju atjaunošanā, piedalīšanās REA rīkotajā konferencē 
(informācijas uzkrāšana). 

Turpinās darbs pie ESKO modeļa ieviešanas. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016.-2020. 
 

2015.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 2016.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 

9.1.4. Rotācijas fonda veidošana 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
atbalstam 

Rīgas pilsētas 
pašvaldība, 

RNP 

2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. REA ir sagatavojusi koncepciju par rotācijas fonda izveidi. 
Izstrādātais projekts ir saskaņošanas un apstiprināšanas procesā. 

9.1.5. Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai 
pieņemtu lēmumus par dzīvojamo 
māju renovāciju  

RNP 2016. – pastāvīgi Sniegtas aptuveni 500 konsultācijas māju pilnvarotajām 
personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes 
pasākumiem. 
Informatīvo pasākumu (14 sanāksmēs piedalījās  
208 dalībnieki) un prezentāciju (2 prezentācijās piedalījās 
23 dalībnieki) rīkošana daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem un to pilnvarotajām personām. 
Kompleksi atbalsta pasākumi energoefektivitātes projektu 
popularizēšanai: 
1. Sagatavoti informatīvie materiāli: 

• buklets “Energoaudits – pirmais solis siltumenerģijas 
rēķinu samazināšanai!”; 

• “Dzīvojamās mājas siltināšanas process”; 
2. Sagatavota informatīva prezentācija RNP klientiem, kas tiek 

pārraidīta KAC TV; 
3. Izstrādāta prezentācija RNP klientiem pasākumā 

“Informatīvās dienas”; 

Sniegtas vairāk kā 500 konsultācijas māju pilnvarotajām personām 
un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa 
uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem. 
Tika rīkoti vairāk kā 25 informatīvie pasākumi un prezentācijas 
daudzdzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un to pilnvarotajām 
personām. Sadarbībā ar REA, ikvienam pilsētas iedzīvotājam tika 
sniegta iespēja uzzināt vairāk par dzīvojamo māju atjaunošanas 
iespējām, apmeklējot “Atvērto durvju dienu” pasākumu 
atjaunotajā mājā A.Dombrovska ielā 49. 
 
Kompleksi atbalsta pasākumi energoefektivitātes projektu 
popularizēšanai: 

• izstrādātas informatīvās lapas par atjaunotajām dzīvojamām 
mājām (Bauskas ielā 51, Finiera ielā 15, A.Dombrovska ielā 49, 
Brīvības gatvē 300, Ļermontova ielā 8, Rīgā); 

• izstrādāta prezentācija par māju atjaunošanu (problēmas, 
ieguvumi, īstenotie projekti). 



 

156 
 

4. Sagatavoti informatīvi materiāli pasākumam “Atvērtās 
durvju dienas" pie Rīgas pilsētas dzīvojamām mājām 
Finiera ielā 15, Bauskas ielā 51, Augusta Dombrovska 
ielā 49 un Ļermontova ielā 8; 

5. Izstrādāti un ievietoti RNP tīmekļa vietnē: 

• dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola paraugs par 
energoaudita veikšanu; 

• dzīvokļu īpašnieku aptaujas lapas par energoaudita 
veikšanu paraugs; 

• dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokola par 
energoaudita veikšanu paraugs; 

6. Publikācijas par siltināšanas jautājumiem RNP tīmekļa 
vietnē: 

• 28.09.2015. par atvērto durvju dienām pie nosiltinātajām 
mājām;  

• 25.09.2015. par Ļermontova ielu 8;  

• 23.07.2015. par Ļermontova ielu 8;  

• 16.07.2015. par iespējām siltināt mājas, piesaistot ERAF;  

• 09.07.2015. par Augusta Dombrovska ielu 49;  

• 02.07.2015. par siltināšanas iespējām; 
7. 30.09.2015. notika “Atvērto durvju diena” pie nosiltinātās 

mājas Finiera ielā 15, Rīgā. 

• atjaunotā dzīvojamā māja A.Dombrovska ielā 49, Rīgā pieteikta 
skatei “Gada labākā būve Latvijā” (iekļuvusi finālā, saņemts 
atzinības raksts).  

• publikācija RNP tīmekļa vietnē par jauno dzīvojamo māju 
atbalsta programmu: 
https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/apstiprinata_jauna_
atbalsta_programma_eku_atjaunosanai.  

9.1.6. Daudzdzīvokļu māju energoauditu un 
energosertifikātu izstrādes 
organizēšana 

REA 
 

2016.-2020. 2015.gadā daudzdzīvokļu māju energoauditu un 
energosertifikātu izstrādes organizēšana bija apturēta, 
pamatojoties uz jaunas veidnes energoauditiem izstrādi, kas 
tiks pieņemta 2016.gada sākumā. 

2016.gadā tika paveikti 40 energoauditi. 

RNP 
 

2016. – pastāvīgi Sagatavoti 125 pieteikumi energoauditu veikšanai. 
Izstrādāti 38 energoaudita pārskati. 

Pēc jauno MK 15.03.2016. noteikumu Nr.160 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts un dzīvojamās ēkās”, 4.2.1.1.SAM pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas 
noteikumi, spēkā stāšanās, REA atsāka energoauditu izstrādes 
iepirkumu procedūras pieejamā finansējuma ietvaros. 
Noslēgti 38 līgumi par pašvaldības līdzfinansēto energoauditu 
veikšanu. Izstrādāti 38 dzīvojamo māju energoaudita pārskati, 
piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu. 
Pēc finanšu līdzekļu pārdales, 2016.gada beigās REA organizēja 
energoaudita izstrādes iepirkumu, kas noslēdzās 2017.gada 
sākumā. 

9.1.7. Publiski pieejamas datubāzes 
izveidošana un uzturēšana centralizētai 
siltumapgādei pievienotiem namiem 
par faktisko ēku energoefektivitāti 
iepriekšējā gadā 

REA 2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. 2016.gadā datubāze tika aktualizēta, pieejama 
http://rea.riga.lv/energoefektivitate/datu-baze-dzivojamam-
majam-riga 
 

9.1.8. Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un 
risinājumu ieviešanas  veicināšana ēku 
energoapgādē 

REA 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Darbība nav notikusi. 
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U9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu 

9.2.1. Esošās situācijas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju rajonos izvērtēšana un 
to sanācijas un humanizācijas rīcības 
plānu sagatavošana 

AI 2016.-2018. Darbība nenotiek. Darbība nenotiek (saikne ar iedzīvotājiem informācijas apmaiņas 
veidā). 

PI Nav pieejams finansējums. Nav pieejams finansējums. 

RNP Uzsākts darbs pie Iecirkņu dzīvojamo māju segmentēšanas 
sistēmas izveides – izveidots RNP pārvaldībā esošo dzīvojamo 
māju dalījums sešās grupās (A, B, C, D, E, F). 
 
 

Apstiprināts RNP pārvaldībā esošo dzīvojamo māju dalījums sešās 
grupās (A, B, C, D, E, F). 
Visos iecirkņos ēkas sadalītas divās galvenās grupās: 
1.grupa – ekspluatācijai drošas mājas. 
2.grupa – neapmierinošā un sliktā tehniskā stāvoklī esošas mājas. 
RNP ir izveidota Dārznieku vienība, kas veic dzīvojamo māju 
apstādījumu sakopšanas darbus. Vienība veikusi apstādījumu 
sakopšanas darbus 32 dzīvojamo māju teritorijās (no 1.grupas 
mājām).  
Neapmierinošā un sliktā tehniskā stāvoklī esošo māju grupā, 
2016.gadā ir apkopotas 153 mājas. Darbs par tehnisko atzinumu 
pasūtīšanu ir noslēdzies, no projektētājiem tie tiks saņemti 
saskaņā ar grafiku.  
Saņemti pirmie projekti, pamatojoties uz kuriem veiktas 
remontdarbu cenu aptaujas. Piedāvājumi tiek iesniegti 
apstiprināšanai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, kurās vairums 
piedāvājumu ar balsu vairākumu tiek apstiprināti, uz kā pamata ar 
uzņēmējiem tiek slēgts būvdarbu izpildes līgums. 
Daļa remonta darbu tiek veikti avārijas kārtībā, bez dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulces lēmuma.  

ZI 2017. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. 

9.2.2. Dzīvojamo apkaimju sakārtošana un 
labiekārtojuma (soliņi, atkritumu 
savākšana u.c.) nodrošināšana, 
iekšpagalmu pielāgošana fiziskajām 
aktivitātēm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AI 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016.-2020. Uzstādīts “SLITA” veloturētājs pie Mazjumpravmuižas drupām. 
Uzstādīti 183 soli (63 Pļavnieku parkā, 16 Daugavas 
promenādē, 24 Aglonas ielā, 3 Krāsotāju ielā, 9 Krīdenera 
dambī, 16 Mazjumpravas muižā, 9 Dārziņu parkā u.c.), 
63 atkritumu urnas (5 Dārziņu parkā, 5 Ikšķiles ielā, 
13 Pļavniekos, 17 Mazjumpravmuižā, 6 Krīdenera dambī u.c.), 
7 atkritumu savākšanas vietas ar atkritumu šķirošanu Dārziņu 
apkaimē. Izveidots viens suņu pastaigu laukums Pļavniekos. 
Uzstādīta viena vingrošanas iekārta Pļavniekos “Zaļajā birzī”. 

Labiekārtojuma elementi netika uzstādīti. Atkritumu savākšana 
tiek organizēta divas reizes gadā, spodrības mēneša laikā, par to 
iepriekš informējot pašvaldību. 
 
 
 
 
 
 

PI Uzstādīti 160 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajona un 
Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā. 

Uzstādīti 15 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajonā un Zemgales 
priekšpilsētas administratīvajā teritorijā. 

RNP Atkritumu maksas samazināšanas nolūkā, tiek uzstādīti dalīto 
atkritumu konteineri, uzstādīti 174 dalīto atkritumu konteineri. 
Uzstādītas 109 jaunās piestiprināmās pie sienas atkritumu 
urnas.  
Tiek veikts monitorings adresēs, kur ir uzstādīti dalītie 
konteineri un, pēc iespējas, notiek cieto sadzīves atkritumu 
apjomu optimizācija. Tiek optimizēts atkritumu izvešanas 
grafiks. 
Pastāvīgi tiek nodrošināta teritoriju sanitārā uzkopšana un 
ieviesti iekšējās kontroles mehānismi pakalpojuma kvalitātes 
uzlabošanai. Veikta objektu sanitārās kopšanas kontrole, 
veicot apsekošanas objektos un sastādot aktus. 

Tiek veikta atkritumu šķirošanas popularizēšana, rīkojot akcijas 
sadarbībā ar atkritumu izvešanas pakalpojuma sniedzējiem. Tiek 
uzstādīti dalīto atkritumu konteineri, uzstādīti 165 dalīto 
atkritumu konteineri.  
Lai nodrošinātu dzīvojamo māju un to apkaimju sakārtošanu, tika 
iegādāti un uzstādīti 72 smilts uzglabāšanas konteineri. 
Notiek nolietoto soliņu demontāža. Uzstādīti 87 objektos jauni 
173 soliņi. 
Tiek turpināta teritoriju sanitārā uzkopšana, veicot objektu 
sanitārās kopšanas kontroli. Lai nodrošinātu nepārtrauktu 
pakalpojumu, ir izveidotas 4 Aizvietošanas vienības, kas veic 
darbus sētnieku slimības laikā. 
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Notiek nolietoto soliņu demontāža. Uzstādīti jauni soliņi par 
Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem. 

ZI 2016. 2015.gadā izgatavoti un dzīvojamo namu pagalmos uzstādīti 
175 soliņi. Iekārtota bruģēta ielu tirdzniecības vieta Mīlgrāvī ar 
diviem segtiem tirdzniecības galdiem. 

Izgatavoti un uzstādīti 3 soliņi Purvciema un 10 soliņi Juglas 
mikrorajonos. Uzstādīta koka laipa un gājēju tilts pār Strazdupīti. 
Uzstādīti 2 jauni ielu tirdzniecības galdi Zirņu ielā. 

9.2.3. Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu 
nodrošināšana 

RNP 
 

2015.-2020. Notiek nolietoto bērnu rotaļu laukumu elementu demontāža. 
Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai pēc dzīvokļu īpašnieku 
atļaujas (nav pietiekama aktivitāte). 

Arī 2016.gadā Sabiedrība turpina nolietoto bērnu rotaļu laukumu 
elementu demontāžu. Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai pēc 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama aktivitāte no 
iedzīvotāju puses). 

ZI 2016. – pastāvīgi Uzstādīti jauni rotaļlaukumi Brīvības ielā 266, Biķernieku 
ielā 230 un Pāles ielā 14. 

Izbūvēts jauns rotaļu laukums Čiekurkalna 4.šķērslīnijā. 

PI 2016.-2020. Pastāvīgi. Bērnu rotaļu aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Lielupes ielā 
Bolderājā. 
Bērnu rotaļu konstrukcijas uzstādīšana Ķīpsalas atpūtas zonā 
(Kuģis). 

9.2.4. Risināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
individuālo transportlīdzekļu 
novietošanu (saglabājot zaļus 
pagalmus) 

RNP  2016.-2020. Turpinās darbs pie transportlīdzekļu novietošanas kārtības 
uzlabošanas. 
Siltajā gadalaikā notiek dzīvojamo māju piesaistīto zemes 
gabalu zālāju zonu kopšana un atjaunošana. 
Pēc pieprasījuma tiek veikta dzīvokļu īpašnieku informēšana 
par teritoriju labiekārtošanu un stāvlaukumu izveidošanas 
iespējām. 

Pēc pieprasījuma tiek veikta dzīvokļu īpašnieku informēšana par: 

• teritoriju labiekārtošanu; 

• stāvlaukumu izveidošanas iespējām; 

• transportlīdzekļu novietošanas kārtības uzlabošanas iespējām. 
2016.gadā ceļa zīmju uzstādīšana veikta 14 dzīvojamās mājās. Ceļa 
zīmes nodrošina transportlīdzekļa brīvu novietošanu pie attiecīgās 
dzīvojamās mājas. 

9.2.5. Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru un 
pievedceļu stāvokļa apzināšana un to 
renovācija 

AI  
 

2016. – pastāvīgi 2015.gadā tika veikta iekškvartālu, piebraucamo ceļu 
asfaltēšana 36 471 m2 un ietvju bruģēšana 8 395,8 m2 platībā 
(Zeltiņu/Sesku, Dārzciema/Nīcgales, Dārzciema ielā 121), zālāja 
veidošana 4 314 m2. Ielu seguma bedrīšu remonts 106 m2 – 
pilna tehnoloģija. 
 
 

Tika veikta iekškvartālu, piebraucamo ceļu asfaltēšana 15 118 m2 

platībā Ķengaragā (starp Ikšķiles, Maskavas, Bultu un Prūšu ielām, 
kvartālā starp Maskavas ielu un Daugavu no Ķengaraga ielas līdz 
bijušajai rūpnīcai AS “Kvadrāts” Maskavas ielā 267A), bruģēšanas 
darbi 12 788 m2 platībā – ietvju bruģēšana un teritorijas seguma 
atjaunošana Dārzciemā apbūves kvartālā starp Nīcgales, Zeltiņu 
un Sesku ielām un Pļavniekos starp Ilūkstes, A.Deglava, 
A.Saharova un M.Keldiša ielām. Ielu seguma bedrīšu remonts – 
2 911,8 m2  pilnā tehnoloģijā, nepilnā tehnoloģijā 158 m2. 

ZI Atjaunots iekškvartālu, satiksmes joslu un ietvju segums –
30 130 m2. Bedrīšu remonts iekškvartālos – 576 m2. 

Atjaunots iekškvartālu, satiksmes joslu un ietvju segums – 
29 809 m2. Bedrīšu remonts iekškvartālos – 3 293,5 m2.       

PI Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana. Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana. 

U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem 

9.3.1. Renovējamās dzīvojamās mājās 
pacēlāju ierīkošana un servisa dzīvokļu 
paredzēšana personām ar  
funkcionāliem ierobežojumiem 

 

Rīgas pilsētas 
pašvaldība, RD LD  

2016. – pastāvīgi Dzīvojamās mājās, kurās uzturas personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, uzstādīti 7 pacēlāji. 67 personām piešķirts 
pabalsts mājokļa pielāgošanai. 

Dzīvojamās mājās, kurās uzturas personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, uzstādīti 6 pacēlāji. 46 personām piešķirts 
pabalsts mājokļa pielāgošanai. 

RNP No klientiem nav saņemti pieprasījumi par atbalsta 
risinājumiem. 

Veicot lieveņu remontus, tiek ierīkoti vai atjaunoti dzīvojamo māju 
pandusi bērnu ratiņu un ratiņkrēslu uzbraukšanai, ja to ļauj 
lieveņa konstrukcija. 2016.gada beigās no dzīvokļu 
īpašniekiem/klientiem saņemts kopības lēmums par atbalsta 
risinājumiem, t.i., par pandusa ierīkošanu vienā dzīvojamā mājā, 
kuru plānots realizēt 2017.gadā. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu 
pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. 

Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu 
pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. 
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 RD MVD 
 

 Pacēlāju ierīkošana nav RD MVD kompetencē. 
Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 58 personas/ģimenes. 

Pacēlāju ierīkošana ir RD LD kompetencē. 
Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 53 personas/ģimenes. 

U9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu 

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

RD MVD  
 

2016. – pastāvīgi Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu ielā 25A, 
Valmieras ielā 24 un Katrīnas ielā 18. 
Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta ielā 1 un 
izstrādāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju 
izvietošana no ēkām Bauskas ielā 189 un Mangaļsalas ielā 21. 

Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu ielā 25A, Valmieras 
ielā 24 un Katrīnas ielā 18. 
Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta ielā 1, un 
izstrādāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju izvietošana 
no ēkām Ziepju ielā 11, Bauskas ielā 189 un Mangaļsalas ielā 21. 
Uzsākti sagatavošanās darbi, lai 2017.gadā RD sēdē izskatīšanai 
virzītu jautājumu par iedzīvotāju izvietošanu no dažādu sociālo 
grupu kopdzīvojamās mājas Ieriķu ielā 2A, Rīgā.  

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016. – pastāvīgi Sadarbībā ar RD MVD un RD dotajiem uzdevumiem. Sadarbībā ar RD MVD un RD dotajiem uzdevumiem (2016.gadā 
pabeigta sociālās dzīvojamās ēkas Rīgā, Aglonas ielā 35, k-1 
atjaunošana, projekta gaitā izstrādāti un saskaņoti izmaiņu 
projekti). 

9.4.2. RNP apsaimniekojamo īpašumu 
infrastruktūras uzturēšana un 
uzlabošana 

RNP 2016. – pastāvīgi Veiktie darbības virzieni: 
1. Pārvaldāmo māju veicamo kārtējo remontdarbu apjoma un 

efektivitātes paaugstināšana. 
2. Elektroapgādes sistēmas kvalitatīvas tehniskās uzturēšanas 

nodrošināšana un jaunu tehnoloģiju ieviešana. 
3. Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu nodrošināšana pārvaldīšanā esošajās 
dzīvojamās mājās un pamatpakalpojuma kvalitātes 
uzlabošana. 

4. Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju 
pārņemšana RNP apkalpošanā un vienotās rādījumu 
attālinātas nolasīšanas sistēmas ieviešana RNP 
pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu mājās, kurās 
3 mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība. 

5. RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atbilstības 
nodrošināšana pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
kas reglamentē ugunsdrošības prasības. 

6. Ēku numuru zīmju uzstādīšana. 
7. Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana. 
8. Tehniskās apsardzes un piekļuves kontroles risinājumu 

ieviešanas veicināšana RNP pārvaldīšanā esošajās mājās. 

Veiktie darbības virzieni: 
1. Pārvaldāmo māju veicamo remontdarbu apjoma un 

efektivitātes paaugstināšana. 
2. Elektroapgādes sistēmas kvalitatīvas tehniskās uzturēšanas 

nodrošināšana un jaunu tehnoloģiju ieviešana. 
3. Nepārtrauktas elektroapgādes, aukstā ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana pārvaldīšanā esošajās 
dzīvojamās mājās un to kvalitātes uzlabošana. 

4. RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atbilstības 
nodrošināšana pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 
reglamentē ugunsdrošības prasības. 

5. Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana. 
6. Tehniskās apsardzes un piekļuves kontroles risinājumu 

ieviešanas veicināšana RNP pārvaldīšanā esošajās mājās. 

9.4.3. Atbalsta instrumentu  ieviešana 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
veicināšanai  

Rīgas pilsētas 
pašvaldība 

2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Datubāze un energoauditi. 

RNP 2016. – pastāvīgi Pasākums netika īstenots, jo tam netika rasts finansējums. Skatīt aktivitāti 9.4.5. 

9.4.4. Turpināt aktīvu  iesākto daudzdzīvokļu 
māju renovācijas veicināšanu, 
nodrošinot nepieciešamo informāciju, 
konsultācijas un citus atbalsta 
pasākumus  

REA 2016. – pastāvīgi Energoefektivitātes informācijas centrs (EIC) darbojas. Energoefektivitātes informācijas centrs (EIC) darbojas. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016.-2020. 
 

Dzīvojamo ēku atjaunošana Rīgā (Ieriķu ielā 28 un Aglonas 
ielā 35, k-1). 

Pabeigtas dzīvojamo ēku atjaunošana Ieriķu ielā 28 un Aglonas 
ielā 35, k-1. 

RNP 2016. – pastāvīgi Skatīt aktivitāti 9.1.5. Skatīt aktivitāti 9.1.5. 

9.4.5. Vienkāršās renovācijas projektu 
īstenošana un lokālu 
energoefektivitātes pasākumu (bēniņu 

REA 2016. – pastāvīgi Netiešās aktivitātes. Netiešās aktivitātes. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016.-2020. 
 

Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu 
uzlabošanai vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros. 

Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu uzlabošanai 
vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros. Sadarbībā ar RD MVD 
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siltināšana, logu un durvju, kā arī 
siltumtrašu izolācijas nomaiņa) 
īstenošana  

 Sadarbībā ar RD MVD tiek risināts jautājums par veco logu 
nomaiņu ar jauniem PVC materiāla logiem. 

tiek risināts jautājums par veco logu nomaiņu ar jauniem PVC 
materiāla logiem. 

RNP 2016. – pastāvīgi 2015.gadā paveikti darbi (provizoriskie dati): 

• apkures sistēmas – 6; 

• bēniņu siltināšana – 35; 

• cauruļu siltumizolācija – 35; 

• kāpņu telpu durvju uzstādīšana – 249; 

• jumti – 139; 

• karstais ūdens – 102; 

• logi – 285; 

• sienu siltināšana – 7; 

• siltummezglu iekārtu maiņa – 136. 

Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu 
energoefektivitātes īstenošanu, 2016.gadā darbi paveikti 
2 074 objektos sekojošos darbu veidos (provizoriskie dati): 

Darbu veids 
Objektu 
skaits 

Apjoms/ 
mērv. 

Apkures sistēmas remonti vai 
atjaunošanas darbi 

5 155 m 

Bēniņu siltināšana 42 18 438 m2 

Apkures sistēmas cauruļu 
siltumizolācija 

10 1 460 m 

Kāpņu telpu durvju uzstādīšana 171 408 gab. 

Karstā ūdens apgādes remonti 148 21 300 m 

Logu nomaiņa 356 6 741 gab. 

Siltummezglu iekārtu maiņa 1 095 1 095 gab. 

LED gaismekļu uzstādīšana 178 4 272 gab. 

Pilotprojekts – siltummezglu 
attālinātās vadības uzstādīšana 

32 32 sk. 
 

9.4.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kompleksā renovācija 

RNP, ESKO,   
dzīvokļu īpašnieku 
biedrība, dzīvokļu 

īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība 

2016. – pastāvīgi 2015.gadā pabeigta ES projektu ieviešana: 
1. Ļermontova ielā 8 veikta bēniņu un pagraba pārsegumu 

siltināšana, cokola siltināšana, jumta seguma nomaiņa, visu 
ārsienu siltināšana, kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa 
u.c. darbi; 

2. Augusta Dombrovska ielā 49 veikta pagraba pārseguma 
siltināšana, cokola siltināšana, ēkas ārsienu siltināšana, 
ieejas durvju atjaunošana, vējtvera iekšējo durvju nomaiņa, 
dzīvokļu veco koka logu un kāpņu telpas logu nomaiņa pret 
jauniem, bēniņu siltināšana, jumta atjaunošana, apkures 
sistēmas atjaunošana u.c. darbi. 

Aktivitāte netika uzsākta, jo MK 15.03.2016. noteikumi Nr.160 
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.SAM 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās”, 4.2.1.1.SAM pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” stājās 
spēkā 06.04.2016., kad tika apstiprināti un zināmi jaunās 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas programmas 
nosacījumi. Finanšu instrumenta ieviesējs ir AS “Attīstības finanšu 
institūcija Altum” (Altum).  
2016.gada 2.ceturksnī, pēc jauno energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas nosacījumu un prasību apstiprināšanas, tika uzsākta 
iepriekšējās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas 
programmas ietvaros sagatavotās tehniskās dokumentācijas 
pārstrāde un jaunas tehniskās dokumentācijas izstrāde 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu īstenošanai. 
14 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus, par 
dalību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP iesniegt 
tehnisko dokumentāciju Altum, saņemt atzinumu un veikt citas 
darbības projektu īstenošanā. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016. – pastāvīgi 2015.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 2016.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 

9.4.7. Ēku tehniskā apsekošana RNP  2016. – pastāvīgi Izstrādāti 47 neatkarīgo ekspertu tehniskās apsekošanas 
atzinumi. 
Noslēgti  līgumi par 30 objektu tehnisko projektu izstrādi.  
Iecirkņa namu pārziņi patstāvīgi veic dzīvojamo māju 
apsekošanu, sastādot apsekošanas dokumentāciju. 
Tiek nodrošinātas inženieru tehniski-vizuālās apsekošanas un 
monitorings. 

Izstrādāti 99 neatkarīgu ekspertu tehniskās apsekošanas atzinumi. 
Noslēgti līgumi par 76 objektu tehniskās dokumentācijas izstrādi.  
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U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu 

9.5.1. Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo 
māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo 
māju būvniecība/ierīkošana 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016. – pastāvīgi 
 

Notiek tehnisko noteikumu saņemšana un skiču projekta 
izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībai Stūrmaņu 
ielā 31, k-3 un Mežrozīšu ielā 39; 41; 43 un 45. 

Izsludināts iepirkuma konkurss par projektēšanu un būvniecību, 
notiek tehnisko noteikumu saņemšana un būvprojekta izstrāde 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībai Stūrmaņu ielā 31, k-3, 
Mežrozīšu ielā 39; 41; 43 un 45. 

RD MVD 2016.– pastāvīgi Notiek mājas daļas pārbūve Mārupes ielā 39, kurā plānots 
izbūvēt 31 dzīvokli piešķiršanai palīdzības dzīvokļa jautājuma 
risināšanas ietvaros. 

Tika pārbūvēta mājas daļa Mārupes ielā 39, kur izbūvēts 
31 dzīvoklis piešķiršanai personām, kas reģistrētas palīdzības 
dzīvokļa jautājumu risināšanai. Pabeigta dzīvojamās mājas Ieriķu 
ielā 28 pārbūve, kuras rezultātā izbūvēti  48 dzīvokļi, no tiem 20 ir 
RD LD pansijas dzīvokļi un 28 – piešķiršanai personām, kas 
reģistrētas palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanai. Pabeigta 
sociālās dzīvojamās mājas pārbūve Aglonas ielā 35, k-1, izbūvējot 
215 dzīvokļus, t.sk. 4 servisa dzīvokļus un RSD telpas. 

9.5.2. Ērtas pašvaldības īres un sociālo 
dzīvokļu piešķiršanas kārtības 
nodrošināšana 

RD MVD 2016. – pastāvīgi 2015.gadā izīrētas 437 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 274, 
sociālās – 163. 
Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi Rīgas pilsētas 
pašvaldības portālā. 

2016.gadā izīrētas 609 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 334, sociālās 
– 275. 
Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi Rīgas pilsētas 
pašvaldības portālā. 

9.5.3. Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda 
paplašināšana  

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016.-2018. Pārbūves projektu īstenošana dzīvojamām ēkām Ieriķu ielā 28 
un Aglonas ielā 35, k-1. 

Pabeigtas dzīvojamās ēkas Ieriķu ielā 28 un sociālās dzīvojamās 
ēkas Aglonas ielā 35, k-1 atjaunošana. 

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu 

9.6.1. RNP pārvaldīšanā esošā dzīvojamā 
fonda monitoringa sistēmas 
izstrādāšana 

RNP 2017. Izveidots RNP apkalpojamo māju saraksts, kurā apkopota un 
aktualizēta pamatinformācija par katru dzīvojamo māju. Datu 
bāze tiek lietota uzņēmuma vajadzībām. 

RNP failu servera tīklā izveidots vienots fails ar plānotiem 
remontdarbiem RNP pārvaldīšanā esošajām ēkām, kā arī pastāvīgi 
tiek veikta informācijas aktualizēšana. 

9.6.2. SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pārvaldīšanā 
esošā dzīvojamā fonda monitoringa 
sistēmas izstrādāšana 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016. Izveidota klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu 
apzināšanai un uzraudzībai. 

Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu 
apzināšanai un uzraudzībai. 

U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos 

9.7.1. Informatīvo materiālu par 
daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas jautājumiem 
sagatavošana un izplatīšana 

RD MVD 2016. – pastāvīgi RD un RD MVD portālos ir ievietota informācija par dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas jautājumiem, t.sk. dokumentu paraugi 
dzīvojamo māju pārņemšanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā 
procesa organizēšanai. 2015.gadā RD MVD organizēja 
3 tikšanās visās Rīgas pilsētas izpilddirekcijās ar apkaimju 
iedzīvotājiem, kuros interesentiem tika sniegta aktuālā 
informācija dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos. 
RD MVD 2015.gadā sniedza aptuveni 780 konsultācijas 
klātienē, 1 300 pa tālruni un 950 elektroniski. 

RD un RD MVD portālos ir ievietota informācija par dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas jautājumiem, t.sk. dokumentu paraugi 
dzīvojamo māju pārņemšanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā 
procesa organizēšanai.  
2016.gadā RD MVD darbinieki piedalījās 118 dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcēs, kurās tika sniegta informācija par mājas 
pārvaldīšanas jautājumiem. 
RD MVD 2016.gadā sniedza 860 konsultācijas klātienē, 1 400 pa 
tālruni un 980 elektroniski, t.sk. nosūtot dokumentu paraugus 
atbilstoši izvēlētajai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formai.  
RD MVD 2016.gadā 64 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem 
palīdzēja sagatavot dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību 
nodošanai nepieciešamos dokumentus. 

RNP 2016. – pastāvīgi Klientu attieksmes monitoringa sistēma.  
2015.gadā tika veiktas divas klientu aptaujas – viena klātienē 
KAC (marts-decembris, aptaujāti aptuveni 500 klienti), otra 
telefoniska (visa gada garumā, aptaujāti aptuveni 
3 500 klienti). Galvenie aptaujas rezultāti: 

• klātienē atbildi uz interesējošo jautājumu saņem 95% 
aptaujāto klientu;  

• zvanot uz vienoto informatīvo tālruni, atbildi uz 

RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem un 
sabiedrību.  
Klientiem sniegtas konsultācijas par  www.e-parvaldnieks.lv 
reģistrāciju, tā izmantošanu un iespējam autorizētiem klientiem. 
Tika popularizētas iespējas elektroniski nododot ūdens skaitītāju 
rādījumus, izmantojot pašapkalpošanās ūdens rādījumu 
nodošanas kioskus, kā arī SMS veidā. 
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interesējošo jautājumu saņem 32% aptaujāto klientu; 

• 77% aptaujāto klientu atzinīgi novērtē  klientu apkalpošanas 
speciālistu attieksmi, darba kvalitāti, zināšanas, kompetenci 
un precizitāti;  

• 55% aptaujāto klientu vienoto informatīvo tālruni 
8 900 neizmanto;  

• 82% aptaujāto klientu ir apmierināti ar atbildēm, kas 
sniegtas uz rakstveida iesniegumiem;  

• 85% aptaujāto klienti norāda, ka atbildes uz rakstveida 
iesniegumiem sniegtas noteiktajā termiņā. 

 
RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem 
un sabiedrību.  

• Uzņēmuma tīmekļa vietnes pārveidošanas projekta process 
– tīmekļa vietnes vienkāršošana, papildināšana un 
restrukturizācija.  

• Uzņēmuma pārstāvju intervijas masu medijos un sociālajos 
tīklos. Uzņēmuma aktualitāšu publicēšana masu medijos. 

• Preses relīžu izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu 
publicēšana uzņēmuma tīmekļa vietnē 
www.rnparvaldnieks.lv, e-vidē www.e-parvaldnieks.lv 
(pēc nepieciešamības).  

• Informācijas izsūtīšana uzņēmuma klientiem, izmantojot 
www.e-parvaldnieks.lv.  

• Informācijas publicēšana sociālajos tīklos www.twitter.com 
un www.draugiem.lv.  

• Atbilžu sniegšana sociālajos tīklos pēc nepieciešamības. 

Uzņēmuma aktualitāšu publicēšana masu medijos:  

• preses relīžu izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu publicēšana 
uzņēmuma tīmekļa vietnē www.rnparvaldnieks.lv, e-vidē 
www.e-parvaldnieks.lv (pēc nepieciešamības).  

• informācijas izsūtīšana uzņēmuma klientiem, izmantojot 
www.e-parvaldnieks.lv.  

• informācijas publicēšana sociālajos tīklos www.twitter.com un 
www.draugiem.lv.  

• atbilžu sniegšana sociālajos tīklos pēc nepieciešamības. 
 
Tika sagatavoti informatīvi bukleti par aktuālākām tēmām RNP 
klientiem latviešu un krievu valodās – “Ūdens patēriņš un ūdens 
patēriņa skaitītāji”, “Piesaki kāpņu telpas remontu un norēķinus 
veic pēc darbu izpildes!”, “Īsi par būtisko, zemes noma”, 
“Energoaudits – pirmais solis siltumenerģijas rēķinu 
samazināšanai!”. 

9.7.2. Informatīvo iedzīvotāju sapulču 
organizēšana daudzdzīvokļu mājās, kas 
atrodas pašvaldības pārvaldījumā 

RNP 2016. – pastāvīgi Sniegtas aptuveni 500 konsultācijas māju pilnvarotajām 
personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes 
pasākumiem. 
Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem: 

• sniegtas 316 konsultācijas par kopības lēmumu 
pieņemšanu; 

• pārbaudīts 2 163 sagatavoto kopsapulču lēmumu protokolu 
tiesiskums. 

Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju (167 personas) 
apmācības atbilstoši RNP apstiprinātajām mācību 
programmām. 
Informatīvo sapulču organizēšana (līdz 50) dzīvokļu 
īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas atrodas 
pašvaldības pārvaldījumā. 

Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem: 

• sniegtas 332 konsultācijas par kopības lēmumu pieņemšanu; 

• notikušas 1 403 kopsapulces, pārbaudīti visu sagatavoto 
kopsapulču protokolu tiesiskums. 

Informatīvie bukleti: 

• “Ūdens patēriņš un ūdens patēriņa skaitītāji” – iedzīvotāji tiek 
informēti par ūdens patēriņa rādījumu iesniegšanas iespējām. 

• “Vēlaties pieteikt savas kāpņu telpas remontu?” 

• Soli pa solim: kā pieteikt savas kāpņu telpas remontu. 

• “Par zemes nomas maksas rēķiniem”. 
Informatīvie materiāli pieejami RNP tīmekļa vietnē 
https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/?page=1, kuri regulāri tiek 
papildināti un atjaunoti. 
Papildus skatīt aktivitāti 9.1.5. 

9.7.3. Tematisko semināru, lietpratēju 
diskusiju kluba semināru, atvērto 
durvju dienu renovētos daudzdzīvokļu 
namos organizēšana par māju 
renovācijas ekonomisko pamatojumu, 
labākās prakses piemēriem un 

REA 2016. – pastāvīgi Darbība plānota 2016.gadā. 
 

14 tematiskie pasākumi. 
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ieteicamiem renovācijas risinājumiem 
un to kvalitāti 

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus 

9.8.1. Programmas “Radi Rīgu” ietvaros 
izstrādāto publiskās ārtelpas projektu 
ieviešana 

PI 2016.-2020. Viens projektā esošais objekts ierīkots Rīgā, Ziepniekkalna 
apkaimē. 

Ziepniekkalna apkaimē uzstādītā objekta uzturēšana (teritorijas 
apsaimniekošana). 

AI Iekšpagalmu talku sakopšanas darbu atbalsts. Iekšpagalmu talku sakopšanas darbu atbalsts. 

RD PAD Projektā “Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija” 
2015.gadā veikta satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus 
laukumam pieguļošajā teritorijā. 

Projekta ieviešana atlikta, pamatojoties uz izstrādāto satiksmes 
plūsmas modelēšanu, kas norāda, ka projekta teritorija jāsavieno 
pēc dalītas telpas principa ar 3 dažādiem sabiedriskā transporta 
veidiem, kam nav nedz piemēru, nedz precedentu pasaulē, līdz ar 
to neeksistē ne vienoti kritēriji, ne juridisks regulējums. 

9.8.2. Mūkusalas ielas krasta promenādes 
rekonstrukcijas projekts 

RD PAD 2016.-2020. 2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, 
sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī projekta metu konkursa 
nolikuma izstrāde. Konkursu plānots izsludināt 2016.gada 
II ceturksnī. 

Veikts metu konkurss projektā pārbūvējamajai teritorijai un 
iesniegti 3 pretendentu piedāvājumi teritorijas pārbūvei. 

9.8.3. Latviešu strēlnieku laukuma 
rekonstrukcijas projekta izstrāde 

RD PAD, RD SD, AI 2018.-2020. 2015.gadā darbība nenotika. Sarunas un konsultācijas ar ceļu būves inženieriem. 

9.8.4. Aldara parka rekonstrukcija RD PAD 2016.-2020. 2015.gadā veikta parka teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, 
organizēta sabiedrības iesaistes aktivitātes, noticis darbs pie 
konkursa nolikuma izstrādes. 

2016.gada II un III ceturksnī norisinājās metu konkurss, kura 
ietvaros iesniegti 2 metu piedāvājumi par parka tālāko attīstību. 
Žūrijas vērtējumā augstāko vietu ieguvusi personālsabiedrība “Re–
Arta”, ar kuru 2016.gada II un III ceturksnī notikusi sarunu 
procedūra par projektēšanas līguma slēgšanu. Būvprojekta izstrādi 
paredzēts veikt 9 mēnešu laikā (indikatīvi līdz 2017.gada 
IV ceturksnim).  

9.8.5. Āgenskalna tirgus laukuma 
rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrāde 

RD PAD 2020. Skatīt 2.punktu (9.8.1.). Projekta ieviešana atlikta, pamatojoties uz izstrādāto satiksmes 
plūsmas modelēšanu, kas norāda, ka projekta teritorija jāsavieno 
pēc dalītas telpas principa ar 3 dažādiem sabiedriskā transporta 
veidiem, kam nav nedz piemēru, nedz precedentu pasaulē, līdz ar 
to neeksistē ne vienoti kritēriji, ne juridisks regulējums. 

9.8.6. Dižozolu ielas rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde 

RD PAD 2020. Ņemot  vērā zemesgabalu īpašuma tiesības (lielākā daļa no 
ielas ir privātīpašums) projekta realizācija šobrīd nav aktuāla. 

Ņemot  vērā zemesgabalu īpašuma tiesības  (lielākā daļa no ielas ir 
privātīpašums), projekta realizācija atlikta. 

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība 

U10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību 

10.1.1. Līdzdarbība starptautiskā pasažieru 
ātrgaitas dzelzceļa projekta 
“Rail Baltica” precizēšanā un 
potenciālajā īstenošanā 

RD PAD 2015.-2020. RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja un Pilsētvides 
attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas 
vadītāja ir deleģētas un regulāri piedalījušās vairākās 
Rail Baltica Centrālās dzelzceļa stacijas izpētes ekspertu darba 
grupas sanāksmēs, kurās izskatīti pēc LR SM pasūtījuma 
Personu apvienības “AECOM Rail Baltica Latvia Central Station 
Joint Venture” veiktās izpētes “Rail Baltica dzelzceļa līnijas 
integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta 
mezglā – tehniskā risinājuma izstrāde” materiāli. RD PAD 
speciālisti ir detalizēti to izskatījuši un 2015.gada decembrī 
sagatavojuši komentārus un piezīmes par “Rail Baltica 
dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā 
sabiedriskā transporta mezglā – tehniskā risinājuma izstrāde” 
ietvaros sagatavoto izpētes gala ziņojumu. 

Notika valsts kapitālsabiedrības SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 
rīkots starptautisks metu konkurss “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa 
tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla 
kompleksas apbūves iecere“. RD PAD Pilsētvides attīstības 
pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļa piedalījās šī atklātā 
arhitektūras konkursa noteikumu un programmas sagatavošanā. 
RD PAD deleģētais šīs nodaļas pārstāvis piedalījās konkursa žūrijā. 
Konkursa rezultāti pieejami – www.edzl.lv/lv/aktualitates/metu-
konkurss.  
 
Ar RD 17.05.2016. lēmumu Nr.3782 tika uzsākta “Publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas 
lokālplānojuma” izstrāde”.  
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10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes starp Rīgu 
un citām pilsētām attīstība 

RBP 2015. – pastāvīgi Daļēji finanšu līdzekļi no RBP, pārējie no privātuzņēmējiem. 
Līgums starp RBP un Tallink Latvija par kuģošanas līnijas 
nodrošināšanu starp Rīgu – Stokholmu 3 reizes nedēļā. 

Nodrošināta satiksme maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 7 reizes 
nedēļā. 

10.1.3. Rīgas starptautiskās autoostas 
attīstības veicināšana 

RD PAD, AS “Rīgas 
starptautiskā 

autoosta” 

2016.-2020. Tiek strādāts pie projekta “Multimodāla transporta mezgla 
izbūve Torņakalna apkaimē”, kas nodrošinās MMTM, 
t.sk. reģionālās autoostas izveidi Torņakalnā. 

Tiek strādāts pie projekta “Multimodāla transporta mezgla izbūve 
Torņakalna apkaimē”, kas nodrošinās MMTM, t.sk. reģionālās 
autoostas izveidi Torņakalnā. 

U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem 

10.2.1. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 
izbūve: 

- 1.posma realizācija; 
- 2.posma realizācija; 
- 3. un 4.posma realizācija. 

RD PAD 2016.-2020. 2015.gada noslēgumā izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta 
koridora 1.posma tehniskais projekts (būvprojekts). Noris 
darbs pie ES līdzfinansējuma piesaistes Rīgas Ziemeļu 
transporta koridora 1.posma būvniecības uzsākšanai. 

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma izbūves projekts ir 
iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu sarakstā. 

10.2.2. Labas un efektīvas Rīgas brīvostas 
sasaistes nodrošināšana ar pārējo 
nacionālas nozīmes un starptautiskas 
nozīmes (TEN-T) transporta tīklu: 

RD SD 2016. – pastāvīgi – – 

Daugavas labais krasts:    – – 

- Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu 
iela-Vietalvas iela;   

  2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde. 

- satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga-
Skulte ar pievedceļiem: 

  2015.gadā darbība notika. Notika būvprojekta izstrāde. 

1.kārta. Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju 
Rīga-Skulte ar pievedceļiem; 

  2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde. 

2.kārta. Tvaika ielas rekonstrukcija;   2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde. 

3.kārta. Tvaika ielas, Ganību dambja, Duntes 
ielas un Tilta ielas krustojuma rekonstrukcija; 

  2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Laivinieku iela no Jaunciema gatves līdz 
Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi, un 
satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–
Skulte 

  2015.gadā darbība nenotika. Izstrādāts būvprojekta skiču projekts. 

Daugavas kreisais krasts:   – – 

- Dienvidu maģistrāles 4.kārta (Ziepniekkalna 
iela-Vienības gatve); 

  Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

- Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija:   Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

1.posmā no Lidoņu ielas līdz Podraga ielai;   Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

2.posmā no Podraga ielas līdz Zilajai ielai;   Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

3.posmā no Zilās ielas līdz Platajai ielai;   Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

4.posmā no Ūdens ielas līdz Tvaikoņu ielai;   Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

- Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes iela, 
Piestātnes iela un Gaigalas iela) 

  Nav piešķirts finansējums. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 

U11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru 

11.1.1. Satiksmes infrastruktūras atjaunošana, 
pārbūve un izbūve: 

RD SD 2016. – pastāvīgi - - 

Tilti, pārvadi, tuneļi:   - - 

- Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve 
(1.kārta); 

  Darbība pabeigta. Tās ietvaros atjaunots tilts pār Daugavu un 
Mazo Daugavu. 

Darbība pabeigta 2015.gadā.  
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- Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve 
(2.kārta); 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojektu izstrāde (līdz 13.04.2017.). 

- satiksmes pārvada izbūve starp Imantu un 
Zolitūdi; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojektu izstrāde (līdz 17.11.2017.). 

- Vanšu tilta atjaunošana un rekonstrukcija;     Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

- Gaisa tilta atjaunošana un rekonstrukcija;   Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde. 

- Brasas tilta atjaunošana un rekonstrukcija;   Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojektu izstrāde (2017.gada aprīlis). 

- Augusta Deglava tilta atjaunošana un 
rekonstrukcija 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojektu izstrāde. 

Ielas:   - - 

- Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas 
rekonstrukcija; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojektu izstrāde. 

- Flotes ielas pārbūve ar lietusūdens 
kanalizācijas kolektora izbūve no Parādes ielas 
līdz Flotes ielas ziemeļu galam; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojektu izstrāde. 

- Durbes ielas izbūve no Slokas ielas līdz 
Daugavgrīvas ielai; 

  Darbi notika pa posmiem pieejamā finansējuma robežās. 2016.gadā būvprojekta izstrāde tika apturēta koku ciršanas 
jautājuma dēļ. 

- Krimuldas ielas rekonstrukcija;   Finansējuma trūkuma dēļ darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ darbība nenotika. 

- Turaidas ielas rekonstrukcija;   2015.gadā darbība notika. Veikta ielas pārbūve. 

- Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens 
kanalizācijas kolektora izbūvi; 

  2015.gadā nodots būvprojekts. Finansējuma trūkuma dēļ darbība nenotika. 

- Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas 
līdz Mežrozīšu ielas galam pie ēkas Nr.34; 

  2015.gadā darbība notika. Izstrādāts būvprojekts. 

- Eiženijas ielas pārbūve no Dzirciema ielas līdz 
Ķiršu ielai; 

  2015.gadā darbība notika. Izstrādāts būvprojekts. 

- Dzelmes ielas un Vētras ielas pārbūve;   2015.gadā darbība notika. Finansējuma trūkuma dēļ darbība nenotika. 

- Brekšu ielas pārbūve;   2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde. 

- Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu izbūve;   2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde. 

- jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas 
turpinājuma līdz piemineklim pārbūve 
Lucavsalā; 

  2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde (līdz 03.10.2017.). 

- Rudbāržu ielas un Planīcas ielas pārbūve;   Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta ielas pārbūve. 

- sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas 
gatvē pārbūve; 

  2015.gadā darbība notika. Notika būvprojektu izstrāde. 

- papildu satiksmes joslas ierīkošana Lubānas 
ielas labajā pusē, posmā no Ilūkstes ielas līdz 
Andreja Saharova ielai; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta krustojuma pārbūve, izveidojot kreisā pagrieziena joslu no 
Lubānas ielas uz A.Saharova ielu. 

- Krišjāņa Valdemāra ielas pārbūve (no Zirņu 
ielas līdz Upes ielai, ieskaitot abus 
krustojumus); 

  2015.gadā darbība notika. 2016.gadā būvprojekts tika pārtraukts ceļa trasē augoša dižkoka 
dēļ. 

- Varoņu ielas un Aizsaules  ielas un krustojuma 
pārbūve;  

  2015.gadā darbība nenotika. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma procedūra. 

- Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma 
pārbūve; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojektu izstrāde. 

- Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums Kurzemes 
prospektam pie Zolitūdes ielas; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojektu izstrāde. 
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- Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma 
pārbūve; 

  2015.gadā darbība nenotika. Veikta izpēte par krustojuma attīstību. 

- Vienības gatves un Tīraines ielas krustojuma 
pārbūve; 

  2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Juglas ielas pārbūve;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Juglas–Biķernieku ielas apļa pārbūve;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Lubānas ielas apļa pārbūve;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no 
Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai;   

  2015.gadā darbība nenotika. Veikta projektēšanas darbu iepirkuma procedūra. 

- Auduma ielas izbūve no Lizuma ielas līdz 
Baltezera ielai; 

  2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Mangaļsalas ielas izbūve no Stāvvadu ielas 
līdz Traleru ielai;   

  2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Boļeslava Sloskāna ielas pārbūve;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Jūrkalnes ielas posma rekonstrukcija 
(no Apuzes ielas līdz Irlavas ielai); 

  2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Eksporta ielas izbūve;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Dzelzavas ielas izbūve (no Ulbrokas ielas līdz 
Hipokrāta ielai); 

  2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Spulgas ielas rekonstrukcija;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Akāciju ielas rekonstrukcija;   Nav piešķirts finansējums, līdz ar to objekts netiks būvēts. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Dārziņu ielu rekonstrukcija;   2015.gadā darbība nenotika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- Vagonu ielas pārbūve ar caurbrauktuvi zem 
Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada; 

  2015.gadā darbība nenotika. Uzsākta būvprojektu izstrāde. 

- Augšielas pārbūve;   2015.gadā darbība nenotika. Uzsākta būvprojektu izstrāde. 

- Ata ielas pārbūve   2015.gadā darbība nenotika. Uzsākta būvprojektu izstrāde. 

11.1.2. Attīstīt satiksmes infrastruktūras tīklu 
piebraukšanas nodrošināšanai pie 
līdzvērtīgas zemes kompensācijas 
fondā esošajiem zemesgabaliem: 

RD SD 2016. – pastāvīgi – – 

- jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas 
ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās 
aprūpes centru un Juglas ezeru; 

  2015.gadu raksturo nepietiekama darbība. Izstrādāts būvprojekts. 

- Ielejas ielas un Asnu ielas posma 
rekonstrukcija; 

  2015.gadu raksturo nepietiekama darbība. Notika būvprojektu izstrāde. 

- jaunu ielu izbūve Imantā – Ceriņu iela, 
Vērgales iela 

  2015.gadu raksturo nepietiekama darbība. Darbība nenotika. 

11.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas 
pasākumu veikšana: 

RD SD 
 

2016. – pastāvīgi – – 

- luksoforu rekonstrukcija un būvniecība;   2015.gadā darbība notika. Aprīkots luksoforu objekts Uzvaras bulvāra un Valguma ielas 
krustojumā. Pārbūvēts objekts Miera, Tallinas un A.Briāna ielu 
krustojumā. Kopā remonta un atjaunošanas darbi veikti 
20 objektos. 

- regulējamu gājēju pāreju izveidošana;   2015.gadā darbība notika. Neregulējama gājēju pāreja Nīcgales ielā 2 pārveidota par ar 
luksoforu regulējamu gājēju pāreju (pagaidu luksofora objekts). 

- redzamības pilnveidošana pie gājēju pārejām 
un krustojumiem; 

  2015.gadā darbība notika. Skatīt nākamo apakšaktivitāti “brauktuvju sašaurināšana un 

drošības saliņu izbūve pie gājēju pārejām”. 
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- brauktuvju sašaurināšana un drošības saliņu 
izbūve pie gājēju pārejām; 

  2015.gadā darbība notika. Sašaurināta brauktuve 4 objektos: 

• Ģertrūdes ielā pie Akas ielas; 

• Ropažu ielā pie 45.vidusskolas; 

• Jelgavas ielā pie dzelzceļa tilta; 

• Ludzas ielā pie Viļānu ielas. 

- gājēju drošības barjeru uzstādīšana;   2015.gadā darbība notika. Uzstādīta ∼500 m gājēju barjera. 

- dzīvojamo zonu izveide;   2015.gadā darbība notika. Ierīkota 1 jauna dzīvojamā zona Mazajā Krūmu ielā un apkārtnē. 

- automobiļu pieļaujamā braukšanas ātruma 
samazināšana; 

  2015.gadā darbība notika. 2016.gadā darbība nenotika. 

- u.c. pasākumi   2015.gadā darbība notika. Ierīkoti 39 ātrumvaļņi. 

11.1.4. Pilsētas ielu seguma periodiskā 
atjaunošana:  

RD SD 2016. – pastāvīgi – – 

- Krišjāņa Barona iela no Aspazijas bulvāra līdz 
Brīvības ielai; 

  Veikta ielas brauktuves seguma atjaunošana. Veikta ielas brauktuves seguma atjaunošana. 

- Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz 
Ulbrokas ielai un Stirnu iela no Lielvārdes ielas 
līdz Biķernieku ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no Andreja 
Saharova ielas līdz Ulbrokas ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Maskavas iela no pilsētas robežas līdz 
Taisnajai ielai (pa posmiem); 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta 
Deglava ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada pār 
dzelzceļu līdz Liepājas ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Pildas iela no Piedrujas ielas līdz Dārzciema 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz 
Lielirbes ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz Taisnajai 
ielai (pa posmiem); 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Biksēres iela;    Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Cesvaines iela;    Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Stabu iela no Brīvības ielas līdz Aleksandra 
Čaka ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Krasta iela no Grēdu ielas līdz tirdzniecības 
centram “Mols”, virzienā uz centru; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Krasta iela no tirdzniecības centra “Mols” līdz 
Turgeņeva ielai, virzienā uz centru; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Balvu iela no Maskavas ielas līdz Kojusalas 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Maskavas iela no Malnavas ielas līdz Prūšu 
ielai, virzienā uz centru; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Puškina iela no Krasta ielas līdz Gogoļa ielai;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Jēzusbaznīcas iela no Krasta ielas līdz 
Maskavas ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Elizabetes iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 
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- Dārziņu iela no Taisnās ielas līdz Dārziņu 
46.līnijai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Akmens tilts;    Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lokomotīves iela no Ikšķiles ielas līdz 
Višķu ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Višķu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ludzas iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Krasta iela no Salu tilta līdz Grēdu ielai, 
virzienā no centra; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ilūkstes iela no Akadēmiķa Mstislava Keldiša 
ielas līdz Augusta Deglava ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Firsa Sadovņikova iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ilūkstes iela no Lubānas ielas līdz Akadēmiķa 
Mstislava Keldiša ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Krasta iela no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam, 
virzienā no centra; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lāčplēša iela;   2015.gadā darbība notika. Veikta seguma periodiskā atjaunošana posmā no Salu tilta līdz 
Avotu ielai, daļēji atjaunots posms no Avotu līdz Kr.Valdemāra 
ielai. Inženierkomunikāciju valdītāju darbu dēļ darbu pabeigšana 
ielas brauktuvē atlikta uz 2017.gada sākumu. 

- Vietalvas iela no Matīsa ielas līdz Piedrujas 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz 
Saites ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Prūšu iela no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Sesku iela no Nīcgales ielas līdz Dārzciema 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Bruņinieku iela no Valmieras ielas līdz 
Aleksandra Čaka ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Sesku iela no Dārzciema ielas līdz Ilūkstes 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Stopiņu iela no Vestienas ielas līdz Nīcgales 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Pildas iela no Dārzciema ielas līdz Ilūkstes 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Brīvības iela no Raiņa bulvāra līdz Juglas ielai;   Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta seguma atjaunošana posmos no Raiņa bulvāra līdz Lāčplēša 
ielai un no Gaisa tilta līdz Juglas ielai, t.sk. veloceļa Centrs-Berģi 
atsevišķi posmi. 

- Jaunciema gatve no Gaileņu ielas līdz 
Jaunciema 6.šķērslīnijai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Bruņinieku iela no Brīvības ielas līdz Krišjāņa 
Valdemāra ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Silciema ielas ietves;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Zirņu iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz 
Miera ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Staiceles iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 
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- Saktas iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Kaķasēkļa dambis;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ropažu iela no Džutas ielas līdz Brīvības ielai 
pie tirdzniecības centra “Alfa”; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Struktoru iela;    Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lielvārdes iela no Brīvības gatves līdz Gunāra 
Astras ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lielvārdes iela no Dzelzavas ielas līdz 
84.vidusskolai; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta seguma atjaunošana. 

- Aizkraukles iela no Lielvārdes ielas līdz 
Dzērbenes ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lugažu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Vangažu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lēdmanes iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Kalngales iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Jaunciema gatve no Ceļmalas ielas līdz Kanāla 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Skanstes iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz 
Hanzas ielai;  

  2015.gada darbība notika. Atjaunots segums posmā no 
Krišjāņa Valdemāra līdz Zirņu ielai. 

Daļēji veikts seguma remonts uzturēšanas darbu ietvaros. Veikta 
sliežu demontāža posmā starp Sporta un Hanzas ielām. 

- Vanšu tilts;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Daļēji veikts seguma remonts uzturēšanas darbu ietvaros. 

- Vecmīlgrāvja 6.līnija no Melīdas ielas līdz 
Vecāķu prospektam; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Zālīša iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Miķeļa iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Juglas iela no Kvēles ielas līdz Malienas ielai;   2015.gadā darbība notika. Veikta seguma atjaunošana. 

- Gustava Zemgala gatve no Čiekurkalna 
1.garās līnijas līdz Brīvības gatvei; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ostas prospekts no Viestura prospekta līdz 
Mores ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava 
Zemgala gatvē; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Berģu iela posmā no Brīvības gatves līdz 
pagriezienam uz Upesciemu; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Strautu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Piena iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Baltāsbaznīcas iela no Augusta Dombrovska 
ielas līdz Vecāķu prospektam; 

  Darbība nenotika. Darbība nenotika. 

- Mazā Alūksnes iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Alūksnes iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Sermuliņu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta 
Deglava ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Rubeņu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Pakalniešu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Salamandras iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ainažu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 
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- Bērzaunes iela;    Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Purvciema iela no Pūces ielas, virzienā uz 
Gunāra Astras ielu; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Mārkalnes iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Grostonas iela no Sporta ielas līdz Mālpils 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Sergeja Eizenšteina iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Baznīcas iela no Lāčplēša ielas līdz Ģertrūdes 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ulbrokas iela no Biķernieku ielas līdz Augusta 
Deglava ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Kalnciema iela no Vanšu tilta līdz Lielirbes ielai 
(ieskaitot satiksmes pārvadu); 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Uzturēšanas darbu ietvaros veikta seguma atjaunošana uz 
Kalnciema ielas pārvada. 

- Zolitūdes iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Kurzemes prospekts (pa posmiem);   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Bauskas iela (pa posmiem);   Rezultāts sasniegts. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Melnsila iela no Kalnciema ielas līdz Lapu 
ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Lapu iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Nometņu iela no Lapu ielas līdz Mārupes ielai;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Margrietas iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Ventspils iela no Mārupes ielas (bruģētais 
posms); 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācieša ielas līdz 
Akmens tiltam; 

  Daļēji veikts seguma remonts uzturēšanas darbu ietvaros 
posmā no Akmens tilta līdz Valguma ielai. 

Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Dzirciema iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Spilves iela;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Daugavgrīvas iela (pa posmiem);   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Krišjāņa Valdemāra iela no Vanšu tilta līdz 
Skanstes ielai; 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Duntes iela no Skanstes ielas līdz Laktas ielai;   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

- Aspazijas bulvāris   Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. 

11.1.5. Pilsētas apkaimju iekškvartālu ceļu, kas 
atrodas ārpus publiskā lietojumā esošā 
ielu tīkla, attīstība un uzturēšana 

AI 2015. – pastāvīgi Ielu tīkla sakārtošana sadarbībā ar attiecīgo kompetenču 
iestādēm – pievadi pie Mazjumpravmuižas teritorijas 
Daugavas krastmalā. Daugavas promenādes turpinājums – 
asfalts 630 m garumā. 

Gājēju un veloceliņa Rīgas centrs – Dārziņi (Ķengarags – Rumbula) 
izbūve 580 m garumā. 

ZI 2016. – pastāvīgi Ceļa seguma remonts piebraucamajam ceļam pie Bābelītes 
ezera – 1 293 m2. Granīta apmaļu remonts skvērā pie Latvijas 
Ugunsdzēsības muzeja – 11 m2. Ceļa seguma atjaunošana 
ceļam uz bērnu rotaļu pilsētiņu Mežaparkā – 11 259 m2. 

Līdzfinansējums bruģa seguma ieklāšanai Ūnijas ielā – 450 m2. 

PI Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana. Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana. 

11.1.6. Gājējiem paredzētās satiksmes 
infrastruktūras un gājēju ielu tīkla 
pilnveidošana un attīstība: 

RD SD, RD PAD 2016.-2020. 
 

2015.gadā notikušas divu ekspertu konsultācijas – ainavu 
arhitekta un transporta plānošanas speciālista konsultācijas 
RVC publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko 
jautājumu risināšanai. 

Sabiedrības informēšanas un iepazīstināšanas ar priekšlikumiem 
RVC TmP (Mājoklis un Publiskā ārtelpa) ietvaros tika organizēts 
3 diskusiju cikls par publiskās ārtelpas kvalitāti un tās attīstības 
perspektīvām RVC ar uzsvaru uz gājēju un velosipēdistu kustības 
veicināšanu RVC un izvirzītajai stratēģiskajai prioritātei atbilstošu 
apstākļu nodrošināšanu. 
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- dzelzceļa staciju renovācija;   Darbība nenotika. Darbība nenotika. 

- gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu un no 
Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tunelim no krastmalas uz Vecrīgu ir veikts publiskais iepirkums 
būvniecībai. Darbus plānots veikt 2017.gadā. 

- lifta ierīkošana Vanšu tiltam Daugavas labajā 
krastā; 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta lifta ierīkošana. Ekspluatācijā tiks nodots 2017.gada 
sākumā. 

- ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no 
Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde (līdz 11.09.2017.). 

- ietves izbūve Vienības gatvē, posmā no 
Ventas ielas (Mārupe) līdz Rīgas robežai; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde (līdz 11.09.2017.). 

- ietves izbūve Atpūtas ielas posmā no mājas 
Nr.6 līdz mājai Nr.22;  

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde (līdz 11.09.2017.). 

- ietves izbūve, pieturvietu labiekārtošana, 
gājēju pāreju ierīkošana Biķernieku ielā pie 
Juglas papīrfabrikas ciemata; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde (līdz 16.03.2017.) 

- ietves, pieturvietu un gājēju pārejas izbūve 
Jaunciema gatvē, starp Āliņģu ielu un 
Draudzības ielu; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde (līdz 11.09.2017.). 

- ietves izbūve Malienas ielas posmā no Sergeja 
Eizenšteina ielas līdz Hipokrāta ielai; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde (līdz 11.09.2017.). 

- gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa posmā Jugla 
– Garkalne 12+850. 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāts būvprojekts. 

11.1.7. Uzmērījumu veikšana pēc RD SD 
pieprasījuma pilsētas ielu segumu 
periodiskās atjaunošanas darbu 
apjomu kontrolei 

Būvvalde 2016. – pastāvīgi RD SD aktivitāšu ietvaros, pēc saņemtās informācijas tiek veikti 
darbi. 

Uzmērījumu veikšana tiek iekļauta iepirkuma/pakalpojumu 
sniegšanas procedūrā. Būvvalde neuzmēra, bet pārbauda. 

11.1.8. Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas 
“Rail Baltica” trases teritorijas 
lokālplānojuma izstrāde 

LR SM, RD PAD 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. 
 

Ar RD 17.05.2016. lēmumu Nr.3782 uzsākta lokālplānojuma 
izstrāde. 

U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu 

11.2.1. Autostāvvietu infrastruktūras 
attīstīšana un autostāvvietu 
izvietojuma optimizēšana  

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

 
 
 

2016.-2020. 2015.gadā izveidotas 117 jaunas Rīgas pilsētas pašvaldības 
autostāvvietas Visvalža, Citadeles, Miķeļa un Lāčplēša ielās un 
Raiņa bulvārī. 
Tika optimizētas Rīgas pilsētas pašvaldības maksas 
autostāvvietas Kr.Barona ielā. 

2016.gadā izveidotas 289 jaunas Rīgas pilsētas pašvaldības maksas 
autostāvvietas Maskavas, Turgeņeva, Jēzusbaznīcas, Elijas, 
Kr.Barona, Ausekļa un Elizabetes ielās. 
Tika optimizētas Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas 
Kr.Barona un Maskavas ielās un 11.novembra krastmalā. 
No 01.07.2016. tika nodrošinātas elektromobiļu bezmaksas 
stāvēšanas iespējas RP SIA “Rīgas satiksme” apkalpotajās 
stāvvietās.  

RD SD 
 

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Ierīkotas stāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti pilsētas sarkano līniju 
robežās – 4. 

11.2.2. Ar autostāvvietu pakalpojuma 
sniegšanu saistīto pakalpojumu 
uzlabošana  

 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. 
 

Veikta 48 elektronisko kontroles iekārtu modernizācija, pārejot 
no skaidras naudas uz bezskaidras naudas norēķiniem. 

2016.gadā tika turpināta apsaimniekoto maksas autostāvvietu 
terminālu nomaiņa, tika modernizētas 75 elektroniskās kontroles 
iekārtas, pārejot no skaidras naudas uz bezskaidras naudas 
norēķinu aparātiem (no tiem 16 aparāti bija uzstādīti jaunajos 
ielas posmos). Jaunie bezskaidrās naudas aparāti aprīkoti ar 
skārienjūtīgiem ekrāniem. 
Palielināts klientu skaits, kas norēķinus par autostāvvietu 
lietošanu veic elektroniski, par 10,4%, salīdzinot ar gada sākumu. 
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Klientu skaits, kas veica norēķinus elektroniski 2016.gada beigās 
sasniedza ap 98,8%. Uz 31.12.2016. skaidras naudas norēķinu 
iespēja bija saglabāta 7 terminālos.  
Aktivizēti norēķini ar Rīdzinieka karti. Ar 01.07.2016. Rīdzinieka 
karšu turētājiem nodrošināta iespēja veikt norēķinus 
autostāvvietu B, C un D zonās ar 20% atlaidi. 
Akceptēti Noteikumi Nr.INA-NOT/2016/4 “Pašapkalpošanās 
portāla “Vienotais pakalpojumu pieteikumu portāls” lietošanas 
noteikumi”, uz kā pamatā tika realizēta (īstenota) programmas 
darbība. 

11.2.3. Transportmijas sistēmas stāvparku un 
ar tiem  saistīto pakalpojumu 
attīstīšana. Nodrošināta informācijas 
pieejamība par transportmijas 
sistēmas stāvparku pakalpojumiem un 
autostāvvietu pakalpojumiem 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
(sadarbībā ar 
RP SIA “Rīgas 

satiksme”) 

2016.-2020. Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13. Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13. 

U11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus 

11.3.1. Sabiedriskā transporta sistēmas 
attīstība, lai nodrošinātu kvalitatīvu, 
pieejamu un vieglajam 
autotransportam konkurētspējīgu 
pārvietošanās veidu visām sociālajām 
grupām 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Veiktas izmaiņas: 

• 122 autobusu kustības sarakstos; 

• 12 tramvaju kustības sarakstos; 

• 61 trolejbusu kustības sarakstos. 
Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas 
signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā 
transporta kustību. 
Uzstādītas vairāk nekā 270 jaunas papildplāksnes pieturvietās,  
nomainīti vairāk kā 120 pieturvietu nosaukumi, lai tie atbilstu 
patiesajai situācijai pilsētvidē. 
Izveidota sabiedriskā transporta josla Aleksandra Čaka ielā no 
Ērgļu ielas līdz Zemitānu tilta galam. 

Atklāti 2 jauni maršruti – 58.autobusa maršruts “Purvciems – 
Vecmīlgrāvis” un 60.autobusa maršruts “Ķengarags – 
Ziepniekkalns”. 
Veiktas izmaiņas: 

• 52 autobusu kustības sarakstos; 

• 9 tramvaju kustības sarakstos; 

• 34 trolejbusu kustības sarakstos. 
Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas 
signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā transporta 
kustību. 
Uzstādītas vairāk nekā 80 jaunas papildplāksnes pieturvietās, 
pabeigta pieturvietu nosaukumu sakārtošana atbilstoši 
pieņemtajām vadlīnijām un atbilstībai patiesajai situācijai 
pilsētvidē. 
Izveidotas sabiedriskā transporta braukšanas joslas Brīvības gatvē 
(no Lielvārdes līdz Stāmerienas ielai) un Vaidavas ielā. 

11.3.2. Informācijas par sabiedriskā transporta 
un autostāvvietu pakalpojumiem 
pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs izvietotas 
sabiedriskā transporta maršrutu kartes. 
RP SIA “Rīgas satiksme” tīmekļa vietnē www.rigassatiksme.lv 
pieejamā interaktīvā stāvvietu karte papildināta ar vēl ērtākām 
funkcijām, kas ļauj lietotājiem vieglāk orientēties 
autostāvvietu pakalpojumos un tarifu zonējumos. 

05.10.2016. tika akceptēti noteikumi Nr.INA-NOT/2016/4 
“Pašapkalpošanās portāla “Vienotais pakalpojumu pieteikumu 
portāls”” lietošanas noteikumi”, uz kā pamatā tika realizēta 
programmas darbība. 
Nodrošināts pasūtījuma līgumā noteiktajā apmērā. Īpaši var 
atzīmēt, ka pieturvietu nojumēs tika uzstādītas pirmās sabiedriskā 
transporta lielformāta kartes. Kopumā 2016.gadā pieturvietās 
apmainīti un/vai atjaunoti: 

• 3 511 kustības saraksti (plānveida un bojājumu dēļ); 

• 3 438 informatīvie plakāti; 

• 1 441 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu tīklā; 

• 651 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs; 

• 1 074 plāksnes ar “smēķēt aizliegts” uzlīmi. 

11.3.3. ZGT ieviešanas Rīgā projekta 2.posma 
realizācija (4.tramvaja maršruta 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Turpinās iepirkumu procedūra 20 ZGT iegādei. Uzsākta 4.tramvaja maršruta infrastruktūras pielāgošana ZGT 
parametriem, turpināti infrastruktūras pārbūves darbi 6. un 



 

173 
 

pielāgošana ZGT parametriem un ZGT 
iegāde, apakšstaciju un kabeļu 
saimniecības rekonstrukcija 6. un 
11.tramvaja maršrutos, ražošanas ēku 
rekonstrukcija Brīvības ielā 191) 

 
 
 
 
 

11.tramvaja maršrutos:  

• pilnībā pabeigta 1.apakšstacijas iekārtu nomaiņa; 

• uzsākta 3.apakšstacijas Brīvības ielā 191 pāreja uz 10 kV 
barošanas spriegumu;  

• uzsākta divu apakšstaciju ēku (23., 33.) pārbūve u.c.;  

• realizēts projekts “Sliežu ceļu pārbūve Brīvības gatvē pie 
Gustava Zemgala gatves”, ieskaitot pieturvietu pārbūvi pie VEF 
Kultūras pils u.c. darbi. 

Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums par 15 trīs sekciju 
un 5 četru sekciju ZGT piegādi. 

11.3.4. 2.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT 
parametriem, jaunu ZGT iegāde 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Darbība nenotiek. Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam. 

Ieceres stadijā. 

11.3.5. 2.tramvaja jaunās līnijas izbūve līdz 
starptautiskajai lidostai “Rīga”, 
iekļaujot to esošā tramvaju maršrutu 
tīklā (2.tramvaja maršruta 
pagarinājums), jaunu ZGT iegāde 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Darbība nenotiek. Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam. 

Ieceres stadijā. 

11.3.6. Jaunas tramvaja līnijas izbūve līdz 
Kaivas ielai, iekļaujot esošo sliežu 
posmu uz Jorģa Zemitāna tilta (Dreiliņi 
(Kaivas iela)–Dzelzavas iela–Stacijas 
laukums), jaunu ZGT iegāde 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Darbība nenotiek. Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam. 

Ieceres stadijā. 

11.3.7. 7.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT 
parametriem, jaunu ZGT iegāde 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Darbība nenotiek. Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam. 

Ieceres stadijā. 

11.3.8. 7.tramvaja maršruta pagarināšana līdz  
Rumbulai (Šķērstes ielas un 
Mazjumpravas ielas rajonā), jauna 
tramvaju depo izbūve un jaunu ZGT 
iegāde 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Darbība nenotiek. Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam. 

Ieceres stadijā. 

11.3.9. Infrastruktūras modernizācija (sliežu 
ceļi, vilces apakšstacijas, kontakttīkls, 
kabeļtīkls). Civilā būvniecība, luksofori, 
satiksmes vadības centrs, 
transportmijas sistēma, pieturvietas, 
depo būvniecība (ZGT) 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Infrastruktūras objektu būvdarbu plāna 2015.gadam ietvaros, 
atbilstoši piešķirtajam finansējumam, noslēgtie līgumi ir 
izpildīti. Atbilstoši līgumu nosacījumiem (līguma darbības 
termiņš), atsevišķu līgumu izpilde turpināsies 2016.gadā. 

Infrastruktūras objektu būvdarbu plāna 2016. gadam ietvaros, 
atbilstoši piešķirtajam finansējumam, noslēgtie līgumi ir izpildīti. 
Atbilstoši līgumu nosacījumiem (līguma darbības termiņš), 
atsevišķu līgumu izpilde turpināsies 2017.gadā. 

11.3.10. Tramvaja līnijas pagarināšana līdz 
Berģiem 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Darbība nenotiek. Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamam 
finansējumam. 

Ieceres stadijā. 

11.3.11. Sabiedrisko transportlīdzekļu 
modernizēšana, lai nodrošinātu 
sabiedriskā transporta pieejamību 
un pasažieru drošību un samazinātu 
negatīvo ietekmi uz vidi  

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Noslēgto piegādes līgumu ietvaros, 2.piegādē tika saņemti 
35 autobusi, savukārt trolejbusu 2.piegādi plānots pabeigt 
2016.gada 1.ceturksnī. 

Turpināts darbs pie transportlīdzekļu 3.piegādes nosacījumu 
izstrādes.  

11.3.12. Elastīgas biļešu sistēmas 
nodrošināšana un tās pastāvīga 
pilnveidošana 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. 2015.gadā veiktas tarifa izmaiņas un uzlabota atlaižu sistēma 
pasažieriem, kas sabiedrisko transportu izmanto regulāri. 
Elektroniskajā norēķinu sistēmā tika ieviesti 2 jauni biļešu veidi 
(2 secīgu brīvdienu biļete un 5 dienu biļete, kas jāizmanto 
10 dienu laikā pēc biļetes aktivizēšanas), kuru pārdošana 
sāksies pēc attiecīga saskaņojuma saņemšanas no RD. 

Ar 2016.gada 1.jūliju elektroniskajā norēķinu sistēmā tika ieviesti 
vairāki stundas biļešu veidi (1, 2, 4, 5, 10, 20 un 50 stundas 
biļetes), stundas biļetes brīvdienām (1, 2 un 10 stundu) un 5x24 
stundu biļete, kuru var izmantot 15 dienu laikā. 



 

174 
 

11.3.13. Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēšana vienotā autobusu un 
vilcienu maršrutu tīklā, nodrošinot 
lauku iedzīvotājiem iespējas nokļūt 
reģionālas nozīmes attīstības centros 
un no tiem nacionālās nozīmes 
attīstības centros un galvaspilsētā 

RP SIA “Rīgas 
satiksme”, 

RD SD, 
VAS “Latvijas 

dzelzceļš”, 
AS “Rīgas 

starptautiskā 
autoosta” 

2016.-2020. Aktīva darbība 2015.gadā nenotika, taču RP SIA “Rīgas 
satiksme” nodrošina pilnu pieeju e-talona projektam un ir 
atvērta sadarbībai ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. 

Aktīva darbība 2016.gadā nenotika, taču RP SIA “Rīgas satiksme” 
nodrošina pilnu pieeju e-talona projektam un ir atvērta sadarbībai 
ar VAS “Pasažieru vilciens”. 

11.3.14. Multimodālā transporta mezgla 
izbūve Torņakalnā 

RD PAD 2016.-2020. 2015.gadā ir uzsākts darbs pie TEP izstrādes Torņakalna 
teritorijai. 

Izstrādāts TEP, izvērtētas projekta realizācijas alternatīvas, 
sagatavots darba uzdevums būvprojekta izstrādei. 

U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā 

11.4.1. Nepārtrauktas un pakāpeniskas 
velosatiksmes sistēmas (velosatiksmes 
infrastruktūra, informācija, izglītība) 
attīstības veicināšana, integrējot to 
kopējā pilsētas transporta 
infrastruktūrā, prioritāri uzlabojot 
velosatiksmes drošību  pilsētas centrā: 

RD SD 2016. – pastāvīgi – – 

1. Velojoslu tīkla pilnveidošana Rīgas centrā:   – – 

• veloceļa izbūve Turgeņeva ielā;   2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde. 

• velojoslu ierīkošana un ielu, krustojumu 
labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas 
ielas līdz Skolas ielai; 

  2015.gadā darbība nenotika. Notika būvprojekta izstrāde. 

• Krišjāņa Barona ielas seguma atjaunošana 
(t.sk. rekomendējošās velojoslas 
ierīkošana); 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta seguma atjaunošana ielas brauktuvē, izbūvējot 
rekomendējošo velojoslu posmā no Aspazijas bulvāra līdz 
Pērnavas ielai un veloceļa izbūve posmā no Pērnavas līdz Brīvības 
ielai. 

• Lāčplēša ielas (t.sk. velojoslas) seguma 
atjaunošana 

  Projekts netiek realizēts finansējuma trūkuma dēļ. Daļēji veikta seguma atjaunošana. Virskārtas izbūve un 
horizontālā marķējuma uzklāšana tiks veikta 2017.gada pavasarī. 

2. Veloceļa “Centrs–Ķengarags–Rumbula–
Dārziņi” izbūve: 

  – – 

• 1.posms: Vanšu tilts–Spīķeru promenāde;   Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts. 

• 2.posms: Grāpju pussala–Ķengaraga 
promenāde; 

  Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts. 

• 3.posms: Mazjumpravas muiža–Dārziņi   Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts, nodots AI būvniecības darbu 
organizēšanai. 

3. Veloceļa “Imanta–Daugavgrīva” izbūve   Darbība notika. Notika būvprojekta izstrāde. 

4. Veloceļa “Centrs–Ziepniekkalns” izbūve   Darbība notika. Notika būvprojekta izstrāde. 

5. Velosatiksmes savienojums ar  Rīgas Centrālo 
staciju, autoostu, Rīgas Centrāltirgu un 
Daugavas krastmalas promenādi 

  Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notika būvprojekta izstrāde. 

6. Velosatiksmes infrastruktūras izbūve ielu, 
tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu būvniecības un 
rekonstrukcijas ietvaros 

  Izveidota sabiedriskā transporta braukšanas josla A.Čaka ielā, 
kuru, atbilstoši jaunajiem ceļu satiksmes noteikumiem, 
2016.gadā varēs pārveidot par pirmo sabiedriskā transporta 
joslu, kurā būs atļauts braukt arī ar velosipēdu. Ieviešana 
RD SD kompetencē. 

Darbība nenotika. 

11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un RD SD,  2016.-2020. Izveidota sabiedriskā transporta braukšanas josla A.Čaka ielā, 2016.gadā izveidotā sabiedriskā transporta josla Vaidavas ielā ir 
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multimodālas pārvietošanās 
veicināšana. Drošu velonovietņu 
ierīkošana velobraucēju pieprasītās 
vietās, sasaiste ar stāvparkiem, 
sabiedrisko transportu, dzelzceļa 
transportu 

RP SIA “Rīgas 
satiksme”, 

VAS “Latvijas 
dzelzceļš”, 
AS “Rīgas 

starptautiskā 
autoosta” 

kuru, atbilstošie jaunajiem ceļu satiksmes noteikumiem, 
2016.gadā varēs pārveidot par pirmo sabiedrisko joslu, kurā 
būs atļauts braukt arī ar velosipēdu. 
RD SD uzstādījis 30 velostatīvus velosipēdu novietošanai. 

pielāgota arī velosatiksmei. 
Tika veiktas izmaiņas esošajā Zemitāna tilta sabiedriskā transporta 
joslas gabarītos, lai to varētu izmantot arī velosatiksme. 
RD SD uzstādījis 25 velostatīvus velosipēdu novietošanai 
Kr.Barona ielā. 

U11.5. Attīstīt “inteliģento” satiksmes vadības sistēmu 

11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības 
pilnveidošana  

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. 2016.gadā plānots uzsākt jaunas sistēmas lietošanu jaunās 
telpās. 

Sadarbība ar SIA “Rīgas acs” darbība norisinās. Aprīkojums tiek 
uzstādīts un programmatūra testēta. 

RD SD Nepietiekama darbība 2015.gadā. Finansējuma trūkums 
tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai. 

Nepietiekama darbība finansējuma trūkuma dēļ. Tika uzsākta 
luksoforu vadības sistēmas modernizācija, paplašināts un 
modernizēts videonovērošanas tīkls. 

11.5.2. Luksoforu adaptīvās vadības ierīkošana 
Brīvības gatvē un Maskavas ielā 

RD SD 2016.-2020. 2015.gadā darbība nenotika. Ir lauzts līgums ar projektētājiem, 
jo nespēja izstrādāt projektu sakaru līnijai Brīvības gatvē, kas ir 
priekšnoteikums luksoforu adaptīvās vadības ierīkošanai. 
2016.gadā tiks izsludināts jauns iepirkums projektēšanai. 

Darbība tika pārtraukta, tiek meklēts cits risinājums, savienojot 
luksoforu objektus lokālās grupās. 

U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību 

11.6.1. Atbalsta programmas pārejai uz 
atjaunojamiem energoresursiem 
transporta sektorā un nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana  

REA, 
RP SIA “Rīgas 

satiksme”, 
RD SD 

2016.-2020. Dalība ES un citu ārējo fondu finansētajos projektos un 
programmās. 

ES līdzfinansēto projektu “H2Nodes” un “NewsBusFuel” 
īstenošana. Hetrix projekta pieteikums netika izvirzīts ES 
līdzfinansējuma saņemšanai. 

11.6.2. Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla 
shēmas izstrādāšana, izmantojot 
pielāgotu RP SIA “Rīgas 
satiksme”  infrastruktūru 

RD, REA, RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016. Shēma ir izstrādāta. Notiek darbs pie finansējuma piesaistes. Shēma ir izstrādāta. 

11.6.3. Publisko uzlādes punktu ierīkošana 
elektromobiļiem,  izmantojot pielāgotu 
RP SIA “Rīgas satiksme”  infrastruktūru 

RD, REA, RP SIA “Rīgas 
satiksme” un 

privātstruktūras 

2016. – pastāvīgi Tiek izstrādāts projekts. Izstrādāts projekts par iespējamajām pieslēguma vietām. 
Balstoties uz izstrādāto projektu, tiek meklētas iespējas piesaistīt 
finansējumu uzlādes punktu ierīkošanai. Uzstādīta viena  7,5 kW 
“pusātrā” uzlādes stacija Vestienas ielā 35. 

11.6.4. Elektromobiļu izmantošanas 
palielināšana pašvaldības tehniskajos 
dienestos 

RD, RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

 
 

2016. – pastāvīgi 
 

Ar 2015.gadu strādā 12 elektromobiļi. 2016.gadā plānoti vēl 
4 elektromobiļi. 

Iegādāts viens e-Golf. Uzstādīta viena  7,5 kW “pusātrā” uzlādes 
stacija Vestienas ielā 35. 
Tika izsludināts “zaļais iepirkums” par automašīnu ilgtermiņa 
nomu. 1.lotē var piedalīties ražotājs, kuram ir izstrādāta 
bezizmešu transportlīdzekļu ražošanas tehnoloģija. 

RNP 2016.-2018. Saimnieciskajā darbībā tiek lietoti 2 automobiļi (iegādāti 
projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 
transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes 
infrastruktūras ieviešanai” ietvaros). 

KPFI projekta ietvaros, ar abiem elektromobiļiem tika nobraukts 
23 460 km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 2 463 kg CO2 emisijas. 

11.6.5. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā 
elementu izmantošana pilsētas 
sabiedriskajā transportā 

RD, RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016. – pastāvīgi Noslēgts granta līgums un uzsākta ES finansēta starptautiska 
projekta “NewBusFuel” īstenošana. 
Noslēgts granta līgums un uzsākta ES līdzfinansēta 
starptautiska projekta “H2NODES” īstenošana. 

ES finansēta starptautiska projekta “NewBusFuel” īstenošanas 
ietvaros veikta izpēte par ūdeņraža uzpildes infrastruktūras 
izbūves iespējām Rīgas pilsētā, izstrādāts būvprojekts minimālajā 
sastāvā un saņemta būvatļauja ūdeņraža uzpildes stacijas 
būvniecībai Vienības gatvē 6, 12, Rīgā. 
ES līdzfinansēta starptautiska projekta “H2NODES” īstenošanas 
ietvaros noslēgts līgums par ūdeņraža uzpildes stacijas Vienības 
gatvē 6, 12, Rīgā būvprojekta izstrādi un realizāciju un līgums par 
10 ar ūdeņradi darbināmu trolejbusu piegādi. 



 

176 
 

U11.7. Nodrošināt vides pieejamību 

11.7.1. Ielu būvniecības un rekonstrukcijas 
ietvaros paredzēt pasākumus vides 
pieejamības nodrošināšanai atbilstoši 
pieņemtajām vadlīnijām 

RD SD 2016. – pastāvīgi Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas 
vadlīnijas un taktilais bruģis. Biķernieku un Lielvārdes ielu 
krustojumā un uz ietves izbūvēts taktilais bruģis ar vadlīnijām 
no pieturvietas uz veselības centru “Biķernieki”. 

Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas 
vadlīnijas un taktilais bruģis. Vides pieejamības uzlabošanai 
izbūvēts taktilais bruģis Kr.Barona ielā visā garumā. 

11.7.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pilnveidošana vides pieejamības 
nodrošināšanai atbilstoši noteiktajām 
prasībām 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.-2020. Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un 
personām ar maziem bērniem (t.sk. ar bērnu ratiņiem) 
pielāgots sabiedriskais transports – elektrificētais 
transports 68%. 

Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un 
personām ar maziem bērniem (t.sk. ar bērnu ratiņiem) pielāgots 
sabiedriskais transports – elektrificētais transports 68%. 

U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību 

11.8.1. Aktivitātes sabiedrības informēšanai 
un izglītošanai, t.sk. attiecīgu publisku 
pasākumu atbalstīšana un 
organizēšana/koordinēšana, 
informatīvo materiālu izstrāde un 
izdošana, kampaņu/diskusiju 
organizēšana u.tml. 

RD SD, 
RP SIA “Rīgas 

satiksme” 

2016.-2020. Realizētas 3 sociālās kampaņas – par brauciena reģistrāciju, 
par pieklājību, par kustības kavējumiem. 
Uzlabota komunikācija ar klientiem, tīmekļa vietnē izveidojot 
sadaļu “Sazinies ar mums”. 
ES līdzfinansēta projekta “Personalizēta ceļojumu plānošana 
riteņbraucējiem (PTP-Cycle)” ietvaros laika periodā no 2014. 
līdz 2015.gadam notika vairākas akcijas velosipēda lietošanas 
veicināšanai starp iedzīvotājiem, studentiem un brīvdabas 
pasākumu apmeklētājiem, kā arī izstrādāta personalizētas 
ceļojumu plānošanas metodoloģija, kas pielāgota vietējiem 
apstākļiem, informācija pieejama tīmekļa vietnē www.rdsd.lv. 

Informācija nepārtraukti tiek pilnveidota. Par visām būtiskajām 
aktualitātēm tiek ziņots masu medijiem. 
Pieturvietu nojumēs izvietotas sabiedriskā transporta maršrutu 
kartes. 
Uzlabota un pilnveidota RP SIA “Rīgas satiksme” tīmekļa vietnes 
pirmā lapa, lai ērti un ātri varētu atrast nepieciešamo informāciju.  
2016.gada laikā realizētas vairākas kampaņas, piemēram, “Vairāk 
patīkamu braucienu”, skaidrojošā kampaņa par jauniem biļešu 
veidiem, “Paldies” kampaņa, kas izsaka pateicību klientiem, kuri 
izmanto Rīgas satiksmes sniegtos pakalpojumus. 
Velosipēdu lietošanas veicināšanai, aprīlī notika velosezonas 
atklāšanas pasākums, maijā norisinājās “Rīgas velonedēļa” ar 
mērķi ieinteresēt cilvēkus pievienoties ikdienas velosipēdu 
lietotājiem. Savukārt 16.09.2016. Eiropas mobilitātes nedēļas 
ietvaros velobraucēji tika aicināti pulcēties pie Brīvības 
pieminekļa, kur varēja baudīt ne tikai rīta kafiju, bet arī veikt 
bezmaksas velosipēda tehnisko apkopi. 25.11.2016. notika 5.Rīgas 
velokonference, kas bija veltīta velotūrismam un kurā piedalījās 
arī eksperti no Dānijas, Nīderlandes un Igaunijas. 

U11.9. Veicināt kuģošanas satiksmes iekšējos ūdeņos, teritoriju un infrastruktūras attīstību 

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

RD MVD, 
RD SD 

2016. – pastāvīgi 2015.gadā darbība notiek. RD SD piedalās starpnozaru 
komisijā “Virszemes ūdens objektu un ar to saistīto sauszemes 
teritoriju un inženierbūvju iznomāšana”. 

Neviena komisijas sēde nav notikusi. 
RD MVD speciālisti piedalās RD PAD izveidotās ūdensmalu 
pieejamības un attīstības plānošanas darba grupā. 

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 

U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem 

12.1.1. Saskaņošana kurināmā maiņai objektos 
pēc pieprasījuma 

RD MVD 2016. – pastāvīgi Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu. 2016.gadā tika izskatīti 812 juridisko un fizisko personu pieteikumi 
alternatīvās apkures veidam: t.sk. dzīvokļu un nedzīvojamo telpu 
siltumapgādei – 298 iesniegumi, ēku un būvju siltumapgādei – 
514 iesniegumi. 

12.1.2. Informācijas  sagatavošana un 
izplatīšana par kurināmā maiņas 
lietderību  

RD MVD 2016. – pastāvīgi 2015.gadā tika izskatīti 505 juridisko un fizisko personu 
pieteikumi alternatīvās apkures veidam: t.sk. dzīvokļu un 
nedzīvojamo telpu siltumapgādei – 81 iesniegums, ēku un 
būvju siltumapgādei – 424 iesniegumi. 

Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu. 

U12.2. Turpināt  siltumtīklu rekonstrukciju un  nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos 

12.2.1. Siltumtīklu rekonstrukcija AS “Rīgas siltums”, 
REA 

2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi, 
AS “Rīgas siltums” veica vairākus siltumtīklu pārbūves darbus, kā, 
piemēram, Brīvības ielā – no Lāčplēša līdz Bruņinieku ielai, Brīvības 
un Senču ielu krustojumā, Brīvības un Pērnavas ielu 



 

177 
 

krustojumā u.c. 
Informācijas avots: http://www.rs.lv/lv/news/rigas-siltums-veiks-
nosledzosos-siltumtiklu-rekonstrukcijas-darbus-brivibas-iela  

U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei 

12.3.1. Jauno patērētāju un perspektīvo 
attīstības teritoriju pieslēgšana 
centralizētajai siltumapgādei 

AS “Rīgas siltums”, 
attīstītāji 

2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

12.3.2. Pilsētas attīstības teritoriju 
siltumapgādes jautājumu risinājumu 
izvērtējums atbilstoši Rīgas 
siltumapgādes attīstības koncepcijai 
2006.-2016.g. 

REA 2016. – pastāvīgi Norisinās plānošanas darbi pie jaunas koncepcijas 
izstrādāšanas. 

Jaunā koncepcija izstrādāšanas procesā. 

12.3.3. Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana enerģijas ražošanā, 
samazinot atkarību no fosilajiem 
energoresursiem, un 
energoefektivitātes veicināšana 
centralizētajā siltumapgādē 

AS “Rīgas siltums” 2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu 

 AS “Rīgas siltums” 2016. – pastāvīgi  Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

U12.5. Veicināt elektropārvades sadales  sistēmu sakārtošanu 

12.5.1. Informācijas lapu  un  citu skaidrojošo 
materiālu sagatavošana un izplatīšana 
ievietošanai interneta vidē par 
nepieciešamību sakārtot daudzdzīvokļu 
māju iekšējos elektrosadales tīklus un 
drošību 

REA 2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notiek regulāri, t.i., 7 brošūras u.c. informācijas materiāli. 

U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru 

12.6.1. Gāzes infrastruktūras izbūve AS “Latvijas gāze”, 
attīstītāji 

2015. – pastāvīgi Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus 

12.7.1. Ūdens ražošana SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2020. – – 

Sērskābā alumīnija šķīduma 
glabātuves atjaunošana (2 gab.) 
ūdensgūtnē Daugava 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. 2015.gada beigās noslēgts līgums ar būvuzņēmēju. 2016.gadā būvdarbi pabeigti un nodots ekspluatācijā. 

Ūdensgūtņu aku aprīkojuma nomaiņa 
ūdensgūtnēs “Remberģi” un 
“Zaķumuiža” 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2019. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts Remberģu aku aprīkojuma nomaiņai. 

Jaunu filtraku un dziļurbuma aku 
ierīkošana, aku tamponāža un esošo 
aku reģenerācija pazemes ūdensgūtnē 
Baltezers 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāti būvprojekti 3 dziļurbuma akām. 

Ūdens sūkņu stacijas “Daugava 2 
pacēlums” automātiskās vadības 
sistēmu modernizācija 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Uzsākta vadības sistēmu modernizācijas projekta izstrāde. 
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12.7.2. Ūdens saimniecības pārvalde SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2022. – – 

Ūdensvada izbūve no Maskavas 
ielas/Krustpils ielas līdz Granīta 
ielas/Malēju ielas krustojumam 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izbūvēts 2016.gadā. Uzsākts nodošanas ekspluatācijā nodošanas 
process. 

Ūdensvada pārbūve Brasas ielas 
posmā 

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2019. Darbību plānots uzsākt 2019.gadā. Notiek būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā. 

Ūdensvada tīklu pārbūve 13.janvāra 
ielā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas 
bulvārim 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, izņemta būvatļauja 
projektēšanai. 

Ūdensvada pārbūve DN500 mm 
Katlakalna ielā   

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Būvdarbi pabeigti. 

Ūdensvada pārbūve DN800 mm 
posmā no Brīvības/Barona līdz 
Brīvības ielas 203   

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2021. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar asfaltbetona seguma nomaiņu 
Brīvības ielā. 

Ūdensvada pārbūve Daugavgrīvas 
šosejā no sūkņu stacijas Voleri līdz Zilai 
ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izsludināts būvniecības iepirkums.  

Ūdensvada pārbūve Jaunciema gatvē 
(Mīlgrāvja kanāls – Emmas iela) 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notiek minimālā sastāva būvprojekta izstrāde. 

Ūdensvada tīklu pārbūve Maskavas 
ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2022. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt pēc ūdensvada tīkla hidrauliskā modeļa 
izstrādes. 

Ūdensvada pārbūve Kleistu ielas 
posmā no Anniņmuižas bulvāra līdz 
Kurzemes prospektam 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notiek minimālā sastāva būvprojekta izstrāde. 

Ūdensvada pārbūve Anniņmuižas 
bulvāra posmā Kleistu iela-Bebru iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbību plānots uzsākt pēc 2017.gada. 

Ūdensvada pārbūve Raņķa dambis – 
Nameja krastmala – Tvaikoņu iela 
posmā A.Grīna bulvāris – 
Daugavgrīvas iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2022. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu. 

Ūdensvada pārbūve Daugavgrīvas ielā SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Iekļauts vidējā termiņa plānā. 

Ūdensvada pārbūve Gaujas vads – 
Auduma un Bērzpils ielās no 
Mārkalnes ielas līdz Vidzemes alejai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2019. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notiek būvprojekta izstrāde. 

Ūdensvada pārbūve Salu tilts SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. 

Augusta Deglava iela un Vagonu iela SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Pārtraukta projekta izstrāde līdz 2020.gadam saistībā ar Daugavas 
stadiona atjaunošanu uz 100-gades dziesmu svētkiem. 

Ūdensvada Viestura prospekts 
atjaunošanas 1.posms 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. 

Ūdensapgādes tīklu atjaunošana: 
Ezera iela-Tvaika iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada tīklu pārbūve Turgeņeva 
ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāts būvprojekts. 

Ūdensvada tīklu un pievadu pārbūve 
Ausekļa ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Ūdensvada tīklu un pievadu pārbūve 
Elijas ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 
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Ūdensvada tīklu un pievadu pārbūve 
Kalupes ielā no Katoļu ielas līdz 
Lāčplēša ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Ūdensvada pārbūve Kungu ielā no 
Mārstaļu ielas līdz 13.janvāra ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada  pārbūve Muitas ielā SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada pārbūve Gramzdas ielā no 
K.Ulmaņa gatves līdz Mūkupurva ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Ūdensvada pārbūve Jēzusbaznīcas ielā 
posmā Krasta iela-Maskavas iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada pārbūve Dārzciema iela 
posmā Pildas iela-A.Deglava iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu. 

Ūdensvada pārbūve Skanstes ielā  SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu  saistībā ar prioritāšu nomaiņu, asfaltbetona 
seguma maiņu Skanstes un Kr.Valdemāra ielās. 

Ūdensvada pārbūve Kr.Valdemāra ielā 
posmā Dzirnavu iela-Bruņinieku iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu, asfaltbetona 
seguma maiņu Kr.Valdemāra ielā. 

Ūdensvada pārbūve Kokneses 
prospektā posmā Meža prospekts-
Ķīšezera iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2018. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada pārbūve Vecpilsētas ielā: 
Vecpilsētas iela no Alksnāja ielas līdz 
Audēju ielai un no Vecpilsētas ielas 5 
līdz Kalēju ielai  

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Ūdensvada pārbūve Miera ielā no 
Šarlotes ielas līdz Brīvības ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada pārbūve Katoļu ielā no 
Dzelzceļa ielas līdz Maskavas ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Ūdensvada pārbūve Matīsa ielā no 
Valmieras ielas līdz Vietalvas ielas 1 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu. 

Ūdensvada pārbūve Šarlotes ielā no 
Brīvības ielas līdz Maiznīcas ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2020. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Ūdensvada pārbūve Miera ielā 
(Tallinas iela – Šarlotes iela) 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2020. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu. 

Ūdensvada pārbūve Artilērijas ielā no 
A.Čaka ielai līdz J.Asara ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu. 

Pagaidu ūdensvadu tīklu nomaiņas 
programma 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2022. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. 2016.gadā plānotā pagaidu ūdensvadu nomaiņas projektu izstrāde 
iekļauta projekta Ūdenssaimniecības attīstība 5.kārta apjomā ar 
būvprojekta izstrādes uzsākšanu 2017.gadā. Pagaidu ūdensvadu 
nomaiņas programma turpinās arī 2018.gadā. 

Jaunciema ūdensvada izbūves projekta 
izstrāde 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2019. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta TEP aktualizācija. Būvprojekta izstrādes uzsākšana 
2017.gadā. 

Ūdensvada cauruļvadu pārbūve 
Austrumu maģistrāles izbūves posmā 
Braslas iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2021. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Ūdensapgādes aizbīdņu un hidrantu 
nomaiņas programmas 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2020. Notiek plānveida hidrantu un aizbīdņu nomaiņa. Notiek plānveida hidrantu un aizbīdņu nomaiņa. 
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Dzeramā ūdens rezervuāru 
atjaunošanas programma 

SIA “Rīgas ūdens” 2015.-2020. Notiek būvprojekta izstrāde dzeramā ūdens rezervuāram 
Krustpils ielā. 

Dzeramā ūdens rezervuārs Krustpils ielā atlikts saistībā ar 
prioritāšu nomaiņu. Uzsākta  Imantas sūkņu stacijas pārbūves 
projekta izstrāde. 

Ūdensgūtņu vadības sistēmu 
modernizācija, integrācija un datu 
interfeisa izveidošana ar ūdens tīklu 
sūkņu stacijas dienesta automātiskās 
vadības sistēmu 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Notiek projekta izstrāde. 

Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Čiekurkalnā 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2022. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūve Dzirciemā – Eiženijas iela un 
Ķiršu iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2017. Notiek būvprojekta izstrāde. Izstrādāts kopējs būvprojekts ar RD SD. 

12.7.3. Notekūdeņu savākšana SIA “Rīgas ūdens” 2016.–2020.   

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Vesetas ielā no Hanzas ielas 
līdz Mālpils ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2019. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Dandāles ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2017. Tiek izstrādāts būvprojekts. Ir izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Brīvības gatve 351-363 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Ķemmdziju ielā no Stagaru 
ielas līdz Silikātu ielai 7B 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Vienības gatvē, Vienības 
gatves posms no Ģimnastikas ielas līdz 
Vienības gatvei 20A 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Ausekļa ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
pārbūve Kalupes ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Ir izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Elijas ielā no Dzirnavu ielas līdz 
Turgeņeva ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Turgeņeva ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Ir izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces kolektora 
atjaunošana Lugažu ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Ir izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Katrīnas ielā no Eksporta ielas līdz 
Pētersalas ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Dombrovska ielā no Skuju ielas līdz 
Kreimeņu ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 
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Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Miera ielā no Maiznīcas ielas līdz 
Brīvības ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Katoļu ielā no Dzelzceļa ielas līdz 
Maskavas ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Matīsa ielā no Valmieras ielas līdz 
Vietalvas ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Jūrkalnes ielā no Irlavas ielas līdz 
Zolitūdes ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2019. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
Artilērijas ielā no A.Čaka ielas līdz 
J.Asara ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu. 

Kanalizācijas pašteces vada pārbūve 
F.Sadovņikova ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu. 

Kanalizācijas pārbūve Vecpilsētas ielā 
no Alksnāja ielas līdz Audēju ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Kanalizācijas pārbūve Vecpilsētas ielā 
no Vecpilsētas ielas 5 līdz Kalēja ielai 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. 

Kanalizācijas spiedvada pārbūve 
Vitrupes ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Ir izstrādāts būvprojekts. Izsludināts būvniecības iepirkums. 

Kanalizācijas spiedvada pārbūve 
Bauskas ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikta spiedvada izbūve, notiek nodošana ekspluatācijā. 

Kanalizācijas spiedvadu atjaunošana 
Skaistkalnes ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2018. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Kanalizācijas spiedvadu atjaunošana 
Grostonas ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2020. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Darbību plānots uzsākt 2019.gadā. 

Kanalizācijas spiedvadu atjaunošana 
Imantas 15.līnijā 10 – Jūrkalnes iela 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. 

Kanalizācijas kolektora atjaunošana 
Gobas ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Uzsākta atjaunošana. Atjaunošana pabeigta. 

Kanalizācijas kolektora atjaunošana 
Irlavas ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Uzsākta atjaunošana. Atjaunošana pabeigta. 

Pārgāzes cauruļvada – Artilērijas iela, 
Palīdzības iela, ielu šķērsojumi 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Uzsākta atjaunošana. Atjaunošana pabeigta. 

Kanalizācijas cauruļvadu posmu 
renovācija Brīvības ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Darbība plānota 2016.gadā. Atjaunošana ir veikta. 

Kanalizācijas cauruļvadu posmu 
renovācija Lāčplēša ielā 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Darbība plānota 2016.gadā. Atjaunošana ir veikta. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilūkstes 
ielā 14 tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Darbība plānota 2016.gadā. Tiek veikta tehnoloģisko iekārtu nomaiņa. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas Bauskas 
ielā 205 tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 

SIA “Rīgas ūdens” 2016. Darbība plānota 2016.gadā. Tiek veikta tehnoloģisko iekārtu nomaiņa. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas Spulgas 
ielā 6 tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek veikta tehnoloģisko iekārtu nomaiņa. 
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Kanalizācijas sūkņu stacijas 
Daugavgrīvas ielā 101 pārbūve 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2018. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas Slimnīcas 
ielā 8a pārbūve 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izsludināts iepirkums, tiek vērtēts pretendenta pieteikums 
projekta izstrādei. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas Tvaika 
ielā 23a pārbūve 

SIA “Rīgas ūdens” 2018.-2019. Darbību plānots uzsākt 2018.gadā. Atlikts saistībā ar Rīgas brīvostas detālplānojuma izstrādi 
Kundziņsalai. 

12.7.4. Notekūdeņu attīrīšana SIA “Rīgas ūdens” 2016.–2022. - - 

Metāntenka un metāntenka sūkņu 
stacijas izbūve 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Uzsākta būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts. 

Pirmreizējo nostādinātāju 6 gab. un 
otrreizējo nostādinātāju 10 gab. 
rekonstrukcija 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2022. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Tiek izstrādāts būvprojekts. 

Katlu mājas rekonstrukcija SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2017. Uzsākta būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts, uzsākta katlu mājas pārbūve. 

Energoapgādes transformatoru 
apakšstaciju rekonstrukcija 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Būvprojekta izstrāde. 

12.7.5. Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana no 
sadzīves kanalizācijas sistēmas 

RD SD (sadarbībā ar  
SIA “Rīgas ūdens”) 

2016.–2020. Lietusūdens kanalizācijas kolektora Vesetas ielā būvprojekta 
izstrāde. 

Izbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors Vesetas ielā (pirms 
kolektora izbūves bija tikai kopsistēmas kolektors). 

12.7.6. Lietusūdens kanalizācijas tīkla attīstība 
un rekonstrukcija 

RD SD 2016.–2020. Mazās Bolderājas ielas pārbūves ietvaros izbūvēti 591 m 
lietusūdens kolektora. 

Izbūvēto objektu ietvaros nav izbūvēti jauni lietusūdens 
kanalizācijas kolektori. 

12.7.7. Lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm 
kolektora rekonstrukcija Kārļa Ulmaņa 
gatvē no Lielirbes ielas līdz Mārupītei 

RD SD 2016.–2017. 
 

Tika veikts lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm kolektora 
remonts Kārļa Ulmaņa gatvē posmā no Liepājas ielas līdz 
Mārupītei. 

Tika veikts lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm kolektora 
remonts Kārļa Ulmaņa gatvē posmā no Paltmales līdz Liepājas 
ielai. 

12.7.8. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. 
Jauna pašteces kolektora Ø 1500 mm 
būvniecība 

RD SD 2016.–2020. 
 

Tika sagatavota iepirkuma dokumentācija projektēšanai 
“Lietusūdens kanalizācijas pašteces kolektora izbūve no Stirnu 
ielas līdz Šmerļupītei, Rīgā”. 

Noslēgts līgums par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi 
“Lietusūdens kanalizācijas pašteces kolektora izbūvi no Stirnu ielas 
līdz Šmerļupītei, Rīgā” ar SIA “Aqua-Brambis”. 

12.7.9. Čiekurkalna 2.līnijā kolektora  
Ø 600 mm būvniecība (L=450 m) 

RD SD 2017.–2020. 
 

2015.gadā darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora 
“Siriuss” izbūves. Kopumā trūkst finansējuma. 

Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss” izbūves. 
Kopumā trūkst finansējuma. 

12.7.10. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora  
Ø 600, Ø 800 mm būvniecība  
(L=1200 m) 

RD SD 2017.–2020. 
 

2015.gadā darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora 
“Siriuss” izbūves. Kopumā trūkst finansējuma. 

Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss” izbūves. 
Kopumā trūkst finansējuma. 

12.7.11. Vienības gatvē kolektora Ø 800 – 
700 mm būvniecība (L=2,5 km) 

RD SD 2017.–2020. 
 

2015.gadā darbība nenotika. Trūkst finansējuma. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. 

12.7.12. Dandāles ielas rekonstrukcija ar 
lietusūdens kolektora izbūvi 

RD SD 2016.–2020. 
 

2015.gadā darbība notika. Izstrādāts tehniskais projekts. Darbība nenotika. Projekta realizācija paredzēta 2017.gadā.  

12.7.13. Notekūdeņu attīrīšana RD SD 2017.–2020. 2015.gadā darbība nenotika. Trūkst finansējuma. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. 

12.7.14. Ūdens kvalitātes kontrole pirms 
novadīšanas  pilsētas lietusūdens 
kanalizācijas tīklā 

RD SD (sadarbībā ar 
RD MVD) 

2016.– pastāvīgi RD MVD veic nepieciešamās analīzes, saņemot sūdzības par 
piesārņojumu lietus notekūdeņu sistēmās. RD MVD sniedz 
priekšlikumus uzņēmumu atļaujām piesārņojošo darbību 
veikšanai, iekļaujot arī nosacījumus par lietus notekūdeņu 
attīrīšanu pirms novadīšanas vidē vai pilsētas lietus 
notekūdeņu sistēmā, kā arī nosacījumus attīrīšanas kvalitātei 
un pārbaužu biežumam. RD MVD veic nelikumīgu neattīrītu 
sadzīves notekūdeņu novades vietu meliorācijas sistēmā (kas ir 
lietus notekūdeņu novades tīkla sastāvdaļa) likvidēšanu. 
Izskatīti 43 uzņēmumu iesniegumi, likvidētas 10 nelikumīgas 
notekūdeņu izplūdes vietas. 

Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas 
lietusūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta 20 
objektiem. 
RD MVD veic nepieciešamās analīzes, saņemot sūdzības par 
piesārņojumu lietus notekūdeņu sistēmās. RD MVD sniedz 
priekšlikumus uzņēmumu atļaujām piesārņojošo darbību 
veikšanai, iekļaujot arī nosacījumus par lietus notekūdeņu 
attīrīšanu pirms novadīšanas vidē vai pilsētas lietus notekūdeņu 
sistēmā, kā arī nosacījumus attīrīšanas kvalitātei un pārbaužu 
biežumam. RD MVD veic nelikumīgu neattīrītu sadzīves 
notekūdeņu novades vietu meliorācijas sistēmā (kas ir lietus 
notekūdeņu novades tīkla sastāvdaļa) likvidēšanu. Izskatīti 
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55 uzņēmumu iesniegumi, likvidētas 2 nelikumīgas notekūdeņu 
izplūdes vietas. 

12.7.15. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens 
kanalizācijas tīklam likvidēšana 

RD SD 2016.– pastāvīgi 2015.gadā darbība notika. Nelegālais pieslēgums lietusūdens kanalizācijas tīklam tika 
konstatēts 5 objektiem. 

12.7.16. Lietusūdens kanalizācijas kolektora 
atjaunošana Biķernieku ielā no Stigu 
ielas līdz Ulbrokas ielai 

RD SD 2016.–2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Kolektora atjaunošana notika arī pilsētas lietusūdens kanalizācijas 
tīkla uzturēšanas programmas ietvaros – veikti avārijas stāvoklī 
esošo pilsētas lietusūdens kanalizācijas kolektoru remontdarbi. 

12.7.17. Lietusūdens kanalizācijas kolektora 
būvniecība Viestura prospektā no 
Meža prospekta puses 

RD SD 2016.–2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. 

12.7.18. Lietusūdens kanalizācijas sistēmas 
Akāciju ielā un pie Akāciju ielas 
pārbūve 

RD SD 2017.–2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Aqua-
Brambis”. 

12.7.19. Lietusūdens kanalizācijas kolektora 
izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas 
Veldres ielā 7 līdz Malienas ielai 

RD SD 2017.–2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. 

12.7.20. Lietusūdens kanalizācijas kolektora un 
tā pieslēguma izbūve lietusūdens 
novadīšanai no ielām Daugavas 
stadiona apkārtnē 

RD SD 2017.–2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi.  

U12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību 

12.8.1. Atkritumu šķirošanas iespēju 
nodrošināšana tuvu dzīvesvietai 

 
Četru lielgabarīta un šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumu izbūve 

RD MVD 2016.–2018. 
 

Bija paredzēts, ka 2015.gadā tiks izstrādāti un pieņemti MK 
noteikumi, kuros būs noteikti nosacījumi ES fondu 
piesaistīšanai atkritumu apsaimniekošanai, it īpaši atkritumu 
šķirošanai un pārstrādei. Joprojām minētie noteikumi nav 
pieņemti. Noteikumu pieņemšanas gadījumā tiks pieprasīts 
līdzfinansējums laukumu izbūvei. 

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētā šogad paredzēts ieviest publisko un 
privāto partnerību atkritumu apsaimniekošanas jomā, lielgabarīta 
un šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve tiks iekļauta 
tehniskajā specifikācijā, veicot iepirkumu.  

12.8.2. Viena bioloģiski kompostējamo 
atkritumu laukuma izveidošana katrā 
Daugavas pusē 

RD MVD 2016. Getliņu poligonā ir izveidota atkritumu šķirošanas rūpnīca, kā 
rezultātā tiek atšķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuri tiek 
noglabāti biošūnās. Pašreiz notiek diskusijas LR VARAM līmenī 
par minētās darbības pielīdzināšanu bioloģiski kompostējamo 
atkritumu pārstrādei.   

Getliņu poligonā atkritumu šķirošanas rūpnīcā tiek veikta 
bioloģiski noārdāmo atkritumu atšķirošana, kuri tiek novirzīti 
kompostēšanai poligonā izveidotajā kompostēšanas vietā. 

12.8.3. Atkritumu saimniecības radītā vides 
piesārņojuma samazināšana 

PI 2016.–2018. Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana 
(Bieriņi, Zolitūde, Imanta). 

Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana 
(Bieriņi, Zolitūde, Imanta). 

ZI Likvidētas 12 nesankcionētas atkritumu izgāztuvju vietas un 
izvesti atkritumi. 

Likvidētas 12 nesankcionētas atkritumu izgāztuvju vietas un izvesti 
atkritumi. 

RD MVD 2015.gadā savākti un nodoti pārstrādei nelegāli izgāzti 1,650 t 
azbesta atkritumi, 0,184 t laku krāsu atkritumi un 0,402 t 
naftas atkritumi. 

2016.gadā savāktas un nodotas pārstrādei nelegāli izmestas 0,04 t 
luminiscento lampu. 

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.–2020. Tiek veicināta atkritumu šķirošana. Ikgadēji samazinās 
nešķiroto sadzīves atkritumu īpatsvars kopējā atkritumu 
daudzumā. 

Nodrošināta atkritumu šķirošana, bīstamo un sadzīves atkritumu 
apjoms 2015.gada līmenī samazinājies, nedaudz palielinājušies 
ražošanas atkritumu apjomi. 
RP SIA “Rīgas satiksme” piedalās REA īstenotā pilotprojektā par 
zaļā iepirkuma prasību ieviešanu transportlīdzekļu iepirkumos, 
kura ietvaros izsludinājusi iepirkumu par automašīnu ilgtermiņa 
nomu. 

AI 2016.– pastāvīgi Teritoriju sakārtošana un sadzīves atkritumu šķirošanas Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra apsekošana, 
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tradīciju nostiprināšana, 7 vietas ar atkritumu šķirošanu 
Dārziņu apkaimē. 

stihisko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot bezdarbniekus. 

12.8.4. Sadzīves bīstamo atkritumu 
nodošanas vietu tīkla paplašināšana, 
8 sadzīves bīstamo atkritumu 
nodošanas punktu izvietošana 

RD MVD 2016.–2018. 2012. un 2013.gadā izveidoti 7 sadzīves bīstamo atkritumu 
nodošanas punkti. 2017.gadā plānota vēl viena sadzīves 
atkritumu nodošanas punkta izveide.   

2016.gadā RD MVD Vides pārvalde neizveidoja sadzīves bīstamo 
atkritumu nodošanas punktu, jo atkritumu apsaimniekotāji 
SIA “Clean R” un SIA ”Pilsētvides serviss” ir izveidojuši 2 jaunus 
šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kuros ir novietoti 
specializētie sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas konteineri, 
tāpēc arī 2017.gadā netiks izveidots neviens sadzīves bīstamo 
atkritumu savākšanas punkts. 

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana 

U13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus 

13.1.1. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāna viedai pilsētai 2014.–
2020.g. izstrāde, ieviešanas vadība un 
koordinācija, integrējot inovatīvas 
tehnoloģijas un iekārtas, tajā skaitā IKT 

REA un sadarbības 
partneri 

2016.–2020. Apstiprināts gada pārskats. Pārskats par periodu līdz 2016.gadam būs iesniegts 2017.gadā. 

13.1.2. Atbalsts inovatīvu enerģētikas un 
energoefektivitātes tehnoloģiju 
projektiem ar integrētām IKT un 
atjaunojamo energoresursu piesaisti 

REA 2016.– pastāvīgi 2015.gadā iesniegti 4 projekti, kas netika apstiprināti. 2016.gadā iesniegti 5 INTERREG projekti un 3 Horizon2020 
projekti. 

13.1.3. Pilotprojektu realizēšana zema 
enerģijas patēriņa vai pasīvajām ēkām 

Rīgas pilsētas 
pašvaldība 

2016.–2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

13.1.4. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku 
energoefektivitātei un pārejai uz 
atjaunojamiem energoresursiem 

REA, 
ESKO firmas 

2016.– pastāvīgi 2015.gadā iesniegti 4 projekti, kas netika apstiprināti. Norisinājās informatīvie pasākumi, tostarp “Enerģētikas dienu” 
ietvaros. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”  

2016.– pastāvīgi 2015.gadā darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma. 2016.gadā darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma. 

RNP 2016.– pastāvīgi Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes atjaunošanas darbu 
projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana ERAF 
līdzfinansējuma saņemšanai siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumiem. 
Kompleksu atbalsta pasākumu īstenošana energoefektivitātes 
projektu popularizēšanai. 

Skatīt aktivitāti 9.4.5. 

13.1.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoauditu un  energosertifikātu 
izstrādes organizēšana  

REA 2016.– pastāvīgi Ir veikti 40 energoauditi. Sagatavoti 40 energoauditi. 

RNP (sadarbībā ar 
LR EM) 

Pēc iedzīvotāju 
lēmuma par ēkas 

siltināšanas 
nepieciešamību 

Sagatavoti 125 pieteikumi energoauditu veikšanai. 
Izstrādāti 38 energoaudita pārskati. 

Skatīt aktivitāti 9.1.6. 

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

2016.–2020. 2015.gadā darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma. 2016.gadā darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma. 

U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju 

13.2.1. Energoefektivitātes programmas 
valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku 
sektorā 

RD ĪD 2015.–2020. Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām. 

Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām. 

13.2.2. Turpināt pilsētas izglītības iestāžu un 
citu sabiedrisko ēku renovāciju, 
ievērojami samazinot siltumenerģijas 
patēriņu ēku apkurei 

RD ĪD 2015.–2020. Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām. 

Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām. 
2017.gadā plānots iesniegt 31 PII ES fondu līdzfinansējuma 
piešķiršanai. 
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13.2.3. Pašvaldības īpašumā esošo sabiedrisko 
ēku energosertifikātu izstrādāšana un 
to izvietošana apmeklētāju plūsmai 
redzamā vietā 

RD ĪD 2015.–2020. Darbība nav veikta. Darbība nav veikta. 

U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās 

13.3.1. Aprīkot sabiedriskās un daudzdzīvokļu 
ēkas ar LED tehnoloģijām 

RD ĪD, 
RPA “Rīgas gaisma” 

2015.– pastāvīgi Nepietiekama iniciatīva – RPA “Rīgas gaisma” pamatfunkcijās 
ietilpst pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai 
paredzētu telpu ārējā apgaismojuma ekspluatācija un 
remonts. 

Nepietiekama iniciatīva – RPA “Rīgas gaisma” pamatfunkcijās 
ietilpst pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu 
telpu ārējā apgaismojuma ekspluatācija un remonts. 
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām. 

U13.4. Veicināt atjaunojamo  energoresursu izmantošanu 

13.4.1. Atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšana pilsētas 
energoapgādei, tajā skaitā izmantojot 
saules enerģiju, ūdeņraža tehnoloģijas, 
ģeotermālos energoresursus, biogāzi, 
biomasu u.c. 

REA 2016.–2020. Netiešās aktivitātes. Netiešas aktivitātes. 

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana 

U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus 

14.1.1. Graustu klasifikācijas veikšana 
nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas vajadzībām 

RD ĪD  2015.– pastāvīgi Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu 
graustu sakārtošanas procesā, 2015.gadā: 

• tika organizēta 21 RD Vidi degradējošu būvju komisijas 
sēde; 

• izskatīti jautājumi par 422 NĪ objektiem; 

• 229 graustiem nolemts piemērot paaugstināto NĪN 
likmi (3%). 

Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu 
graustu sakārtošanas procesā, 2016.gadā: 

• tika organizēta 17 RD Vidi degradējošu būvju komisijas sēdes;               

• izskatīti jautājumi par 365 NĪ objektiem; 

• 148 graustiem nolemts piemērot paaugstināto NĪN likmi (3%). 

PI 2016.– pastāvīgi Graustu klasifikācijas veikšana sadarbībā ar RD. Graustu klasifikācijas veikšana sadarbībā ar RD. 

14.1.2. Pastāvīgu finansējuma avotu  graustu 
sakārtošanai (fonda) izveide 

RD ĪD 2015.– pastāvīgi Nav izveidots. Nav izveidots. 

14.1.3. Visu graustu ar reālu sabiedriskās 
drošības apdraudējumu likvidēšana 

RD ĪD  2015.–2020. Sagatavoti un  pieņemti 25 RD lēmumi par ēku piespiedu 
sakārtošanu vai nojaukšanu. 

Sagatavoti un pieņemti 19 RD lēmumi par ēku piespiedu 
sakārtošanu vai nojaukšanu. 

14.1.4. Citu graustu skaita samazināšana (t.sk. 
vidi degradējošu un pilsētas ainavu 
bojājošu) 

RD ĪD  2015.– pastāvīgi 2015.gadā kopumā sakārtots (t.sk. nojaukts) 141 objekts. 2016.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 156 objekti. 

ZI 2016.– pastāvīgi Piespiedu izpildes komisijas lēmumu rezultātā sakārtots viens 
namīpašums un 7 teritorijas, izsūtīti 130 brīdinājumi, kā 
rezultātā nojaukti 15 un sakārtoti 4 grausti. 

Piespiedu izpildes komisijas lēmumu rezultātā sakārtotas 
9 teritorijas (4 no izpilddirekcijas puses kā piespiedu izpilde), 
izsūtīti 96 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 4 un sakārtoti 
3 grausti. 

14.1.5. Pieostas apkaimju degradēto teritoriju 
revitalizācijas pasākumi 

PI 2016.–2020. Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana. Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana. 

ZI  2016.– pastāvīgi Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas. Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas. 

RD PAD 2016.–2020. Jauna aktivitāte. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

14.1.6. Integrēta plānošana un sadarbības 
modelis degradēto teritoriju 
revitalizācijai (“Baltic Urban Lab”) 

RD PAD 2016.–2020. Jauna aktivitāte. Dalība projekta partneru sanāksmēs, darbs pie sabiedrības 
iesaistes un sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta 
pilotteritorijas esošās situācijas izpētei un iedzīvotāju/uzņēmēju 
aptaujai. 
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U14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju 

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

RD MVD 2016.–2018. 2015.gadā veikts papildu pētījums par piesārņojuma raksturu 
un izplatību Sarkandaugavas kanālā, sagatavots finanšu 
pieprasījums 2016.gada budžetā, Sarkandaugavas kanāla 
sanācijas projekta izstrādei.  
Rekultivēta atkritumu izgāztuve “Kleisti”. 
Turpinās vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Sarkandaugavas 
teritorijā. 2015.gadā izstrādāts Kīleveina grāvja sanācijas 
projekts.  

2016.gadā izstrādāts Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekts.  
Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” monitorings. 
Turpinās vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Sarkandaugavas 
teritorijā. 
 
 
 

U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu 

14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu 
nosacījumu izpildes kontrolēšana 

AI 2015.– pastāvīgi Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto 
mazdārziņu nomas līgumu kontrole (11 mazdārziņu biedrības). 
 

Rumbulas, Dārziņu, Šķirotavas apkaimju noslēgto mazdārziņu 
nomas līgumu kontrole (11 mazdārziņu biedrības). Papildus 
noslēgti 7 zemes nomas līgumi par sakņu dārzu lietošanu. 

PI Pastāvīgi. Pastāvīgi. 

ZI 2016.– pastāvīgi Kontrolēta 541 mazdārziņa un 46 cita veida pagaidu zemes 
nomas līgumu nosacījumu izpilde. 

Kontrolēta 554 mazdārziņu un 187 cita veida pagaidu zemes 
nomas līgumu nosacījumu izpilde. 

U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai 

14.4.1. Pretplūdu pasākumu realizācija 
Bolderājas apkaimē (Buļļupe, Loču 
kanāls), Vakarbuļļos, Rītabuļļos, 
Trīsciemā un Ķīpsalā 

RD PAD 2017.–2022. 
 
 
 

2015.gadā ir sagatavotas projektu idejas projektu priekšatlasei 
finansējuma saņemšanai no SAM 5.1.1. “Novērst plūdu un 
krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” un 
iesniegtas LR VARAM. 

LR VARAM atbalstīta pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājas 
apkaimē. 
Sagatavota dokumentācija iepirkumam par priekšizpētes un 
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku novēršanas 
pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas 
Daugavā. 

14.4.2. Integrēta lietusūdens pārvaldība 
(iWater) 

RD PAD 2016.–2020. 2015.gada decembrī uzsākta projekta īstenošana.  2016.gadā norisinājās 1. un 2.starptautiskā partneru konference 
Helsinkos un Turku (Somijā) un notikusi iegūto zināšanu pārnese 
RP iestāžu pārstāvjiem konsultatīvās darba grupas ietvaros. 
Izvirzītas pilotteritorijas inovatīvu lietusūdens pārvaldības 
risinājumu izstrādei un Zaļo platību faktora (Green Area Factor) 
aprobēšanai. 
Starptautiska studentu konkursa un starptautiskas studentu 
vasaras skolas ietvaros, partnerpilsētu izvirzītajām pilotteritorijām 
tika izstrādāti inovatīvi lietusūdens pārvaldības risinājumu 
piedāvājumi. 
Izvirzītajai pilotteritorijai veikta topogrāfiskā uzmērīšana un 
hidrogrāfiskie aprēķini. 
Uzsākta pētījuma “Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu 
nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi 
integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai” izstrāde. 

14.4.3. Applūstošo teritoriju aizsargāšana AI 2016.–2018. 2015.gadā darbība nenotika.  Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē. 

PI Nepietiekams finansējums. Nav pieejams finansējums.  

RD MVD Daļa pasākumu nav RD MVD kompetencē. RD MVD 
iesniegtajiem projektiem pasākumu realizācijai netika piešķirts 
finansējums. 

Daļa pasākumu nav RD MVD kompetencē. RD MVD iesniegtajiem 
projektiem pasākumu īstenošanai netika piešķirts finansējums. 

14.4.4. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, 
atjaunošana 

RD SD 2016.–2018., 
pastāvīgi 

2015.gada darbība notika. Tika veikta regulāra caurteku 
tīrīšana zem ielām.  

Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšana. 
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RD MVD  Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs tiek veikts tikai vietās, kur 
veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti 300 m 
(novākts koku un krūmu apaugums, iztīrīta un padziļināta 
gultne) un pagaidu sabiedriskajos darbos algoto 
nodarbinātības ietvaros no krūmu apauguma iztīrīti 4 000 m 
grāvju Zolitūdē, Kleistos, Trīsciemā un Dārziņos. 

Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs  tiek veikts tikai vietās, kur 
veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti grāvji  Dārziņos 
400 m, iztīrīts  Strazdupītes posms 800 m no Dambjapurva ezera 
līdz Murjāņu ielai (novākts koku un krūmu apaugums, iztīrīta un 
padziļināta gultne) un pagaidu sabiedriskajos darbos algoto 
nodarbinātības ietvaros no krūmu apauguma iztīrīti 3000 m grāvju 
Zolitūdē un Imantā. 
Caurteku aizsērējuma samazināšanai 2016.gadā uzstādītas 
aizsargrestes uz 10 caurtekām, veikti aizsargrestu tīrīšanas darbi. 

U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu 

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

RD MVD  2016.–2018., 
pastāvīgi 

 

2015.gadā nozāģēti 210 sausie un bojātie koki. Sakopjot ārpus 
kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 63 350 m³ atkritumu. 

2016.gadā nozāģēti 150 sausie un bojātie koki. 
Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti   
66 000 m³ atkritumu. 

14.5.2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana jaunu 
apbedījumu vietu ierādīšanai un 
kolumbāriju izveidošanai  

RD MVD 2016.–2018., 
pastāvīgi 

 

2015.gadā kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 
1 474 jaunas apbedījumu vietas.  
Izstrādāts un saskaņots projekts kolumbārija būvniecībai II 
Meža kapsētā. 

2016.gadā kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 
1 376 jaunas apbedījumu vietas.  
Izbūvēts kolumbārijs II Meža kapsētā, kur urnām ir paredzētas 
288 ligzdas, kur katrā no tām iespējams novietot 4 pelnu urnas. 

14.5.3. Kapsētas konteineru uzstādīšana zaļo 
atkritumu savākšanai un apmeklētāju 
informēšana par atkritumu šķirošanu 

RD MVD  2016.–2018., 
pastāvīgi 

 

Lāčupes kapsētā bija uzstādīti konteineri zaļo atkritumu 
savākšanai, tomēr apmeklētāji nebija atsaucīgi un ieinteresēti 
šķirot atkritumus. 

Veiktās aktivitātes nav guvušas apmeklētāju atsaucību un  
ieinteresētību šķirot atkritumus. 

RV15 Laba vides kvalitāte 

U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas) 

15.1.1. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 
attīstība – Āfrikas savannas būvniecība 

RD PAD 2017.–2020. Izstrādāts ekspozīcijas “Āfrikas savanna” būvprojekts. Sagatavota dokumentācija iepirkumam par ekspozīcijas “Āfrikas 
savanna” būvniecību. 

15.1.2. Parku, pagalmu  u.c. labiekārtojums 
(rotaļlaukumi, soliņi u.c.) 

Izpilddirekcijas 2016.–2018. Sistemātisks darbs – tika apsekoti un pēc vajadzības veikti 
remontdarbi kopumā 43 rotaļu laukumiem. 2015.gadā jauni 
rotaļu laukumi nav uzstādīti. Tika uzstādīti 160 atpūtas soliņi 
Rīgas Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētas 
administratīvajā teritorijā. Tiek veikti PI apsaimniekošanā 
esošo bērnu rotaļu laukumu ierīču un aprīkojuma 
atjaunošanas un atjaunošanas darbi. 
Izgatavoti un dzīvojamo namu pagalmos uzstādīti 175 soliņi. 
Uzstādīti jauni rotaļlaukumi Brīvības ielā 266, Biķernieku ielā 
230 un Pāles ielā 14. Tiek uzturēti un remontēti rotaļu 
elementi 35 rotaļu laukumos. 

Dārziņu apkaimes parka – Kudojara parka ierīkošana un 
labiekārtošana, Balvu ielas skvēra – Erevānas dārza ierīkošana ar 
rotaļu laukumiem un cita veida aprīkojumu. 
Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu laukumu ierīču 
un aprīkojuma atjaunošanas darbi. 
Izgatavoti un uzstādīti 3 soliņi Purvciema un 10 soliņi Juglas 
mikrorajonos (9.2.2.punkts “Dzīvojamo apkaimju sakārtošana un 
labiekārtojuma (soliņi, atkritumu savākšana u.c.) nodrošināšana, 
iekšpagalmu pielāgošana fiziskajām aktivitātēm”).  
Tiek uzturēti un remontēti rotaļu elementi 15 rotaļu laukumos.  
 

RD MVD 2015.gadā tika veikti celiņu un citi remontdarbi Akadēmijas 
laukumā, Arkādijas parkā, Kobes dārzā un Kronvalda parkā. 

Rīgas pilsētas kanālmalā uzstādītas 11 koka stumbra aizsargsētiņas 
pret kanālā mītošo bebru postījumiem. 

SIA “Rīgas meži” Pastāvīgs darbs. Pastāvīgs darbs. 

15.1.3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) labiekārtošana un 
apsaimniekošana saskaņā ar dabas 
aizsardzības plāniem 

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Pastāvīgs darbs. Pastāvīgs darbs. 

RD MVD Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT 
labiekārtojums (putnu novērošanas tornis, takas, laipas, 
informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas). 

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT  
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums (putnu novērošanas tornis, takas, laipas, 
informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas). Tiek veikta 
pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu ierobežošana, 
mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves pļavās). 
Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) sakopšana – 27 gab. 
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15.1.4. Jauna dabas aizsardzības plāna 
izstrāde DP “Piejūra” 

RD MVD (sadarbībā ar 
Dabas aizsardzības 
pārvaldi un citām 

pašvaldībām) 

2015. Ņemot vērā, ka DP “Piejūra” atrodas 3 pašvaldību teritorijās 
(Rīgas pilsēta, Carnikavas nov., Saulkrastu nov.), Dabas 
aizsardzības pārvalde to iekļāvusi teritoriju sarakstā, kam 
prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns līdz 
2020.gadam par ES struktūrfondu līdzekļiem. 

Ņemot vērā, ka DP “Piejūra” atrodas 3 pašvaldību teritorijās (Rīgas 
pilsēta, Carnikavas nov., Saulkrastu nov.), Dabas aizsardzības 
pārvalde ir uzsākusi dabas aizsardzības plāna līdz 2020.gadam 
izstrādāšanu par ES struktūrfondu līdzekļiem. 

15.1.5. Dabas parku labiekārtošana saskaņā ar 
dabas aizsardzības plāniem 

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Pastāvīgs darbs. 
 

Pastāvīgs darbs. 
 

15.1.6. Jaunu un videi draudzīgu apstādījumu 
uzturēšanas tehnoloģiju ieviešana 

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Jaunu, modernu stādmateriālu iegāde un dažādošana 
atbilstoši kopšanas tehnikai un materiāliem. 

Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša tehnika 
un ievērotas agrotehniskās prasības.  

15.1.7. Apstādījumu kopšanas mehanizācijas 
līmeņa uzlabošana 

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Atbilstoši finansiālām iespējām, tiek atjaunoti, kopti un 
iegādāti. 

Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas vienības. 

15.1.8. Apsaimniekojamajās teritorijās augošo 
dižkoku, dendroloģiski vērtīgo koku 
monitorings un kvalitatīva kopšana, 
nodrošinot regulāru periodisko 
piebarošanu ar agrotehniski 
atbilstošām un inovatīvām metodēm 

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Koku monitorings nepietiekams, kas daļēji ir RD MVD 
kompetences jautājums. 
Aizsargājamo koku monitorings ir Būvvaldes kompetencē. 

Koku monitorings nepietiekams, kas daļēji ir RD MVD 
kompetences jautājums. 
Aizsargājamo koku monitorings ir Būvvaldes kompetencē. 
Apstādījumos augošie koki tiek regulāri kopti. 

15.1.9. Periodiska dekoratīvo stādījumu un to 
elementu (ziemciešu dobes, krūmu 
grupas, dzīvžogi) atjaunošana  

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Patstāvīgs darbs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Budžeta plāna ietvaros stādījumi un to elementu atjaunošana. 

15.1.10. Nodrošināt apstādījumu teritorijas un 
ar tām saistīto labiekārtošanas, aktīvās 
atpūtas un rekreācijas zonu un 
elementu savlaicīgu kopšanu un 
uzturēšanu 

SIA “Rīgas meži” 
 

2016.– pastāvīgi Pastāvīgs darbs. Pastāvīgs darbs. 

15.1.11. Informācijas sistēmas par Rīgas 
pilsētas parkiem izveidošana 

SIA “Rīgas meži”, 
RD MVD 

2016.–2018. Sadarbībā ar RD MVD. RD MVD kompetencē.  

15.1.12. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas 
zonas “Mežaparks” apsaimniekošana 

RD (sadarbībā ar 
SIA “Rīgas meži”) 

2016.– pastāvīgi Apsaimniekošanas darbs (Mežaparkā atjaunots, noasfaltēts 
Janševska prospekts un sakopts pamežs, tika izveidoti jauni 
pastāvīgi apstādījumi pie Janševska prospekta. Ierīkotas jaunas 
piknika vietas, kā arī moderns vingrošanas stieņu komplekss).  

Pastāvīgs darbs. 
Uzstādīts senioru vingrošanas laukums. 

15.1.13. Mežaparka turpmākās attīstības 
nodrošināšana – lokālplānojuma 
realizācija 

RD 
 

2016.–2020. Atjaunots asfaltbetona segums iegūstot ērtu, drošu un 
iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi, kā arī veicināta droša un 
pieejama vide personām ar īpašām vajadzībām.  

2017.gadā plānots uzsākt Mežaparka Lielās estrādes pārbūves 
projektu, kas tiks īstenots divās kārtās. Pirmajā posmā 2018.gadā 
plānots pārbūvēt skatītāju zonu. Savukārt līdz 2020.gadam plānots 
pārbūvēt estrādi ar pārsegumu kupola formā.  

15.1.14. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 
un pilnveidošana 

SIA “Rīgas meži” 2016.– pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Pastāvīgs darbs. 

AI Mazjumpravmuižas izpētes, projektēšanas un labiekārtojuma 
darbu turpināšanas process. Ir izstrādāts tehniskais projekts 
Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkas jumtam – nojumei. 
 

Tematisku pasākumu organizēšana – tematiskas ekskursijas ar 
apkaimju iepazīšanu ciklu “Es izzinu Rīgu” 1x ceturksnī Maskavas 
forštatē, Ķengaraga un Pļavnieku apkaimēs. 
Piemiņas zīmes, kas veltīta pirmajam kinoseansam Rīgā 
1896.gadā, izveidošana Līvu laukumā sadarbībā ar RD ĪD un 
RD IKSD. 

PI Nav pieejams finansējums.  Nav nebija pieejams finansējums. 

ZI Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju 
izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai 
un realizācijai netiek piešķirti. 

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju 
izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un 
realizācijai netiek piešķirti.  
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RD MVD Vēsturisko parku uzturēšana, kultūrvēsturiskā pieminekļa 
(sabiedriskā tualete Z.A.Meierovica bulvārī) atjaunošana 
2013.gadā un uzturēšana, kā arī strūklaku, kas ir 
kultūrvēsturiskie pieminekļi, kopšana un remonts.  

Vēsturisko parku uzturēšana, kultūrvēsturiskā pieminekļa 
(sabiedriskā tualete Z.A.Meierovica bulvārī) uzturēšana, kā arī 
strūklaku, kas ir kultūrvēsturiskie pieminekļi, kopšana un remonts. 
 

15.1.15. Vides kvalitātes uzlabošana SIA “Rīgas meži”, 
izpilddirekcijas,  

RD MVD 

2016.–2018. Tiek veikta regulāra ĪADT kopšana, bīstamo un nokaltušo koku 
zāģēšana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos, 
papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana, koku vainagu 
kopšana, kokaugu dižstādu stādīšana.  
2015.gadā veikti pasākumi labas ūdens resursu kvalitātes un 
izmantojamības nodrošināšanai:  

• Bieķengrāvja aizauguma samazināšana, veicot ūdensaugu 
pļaušanu posmā pie Bauskas ielas; 

• turpināta naftas produktus saturoša piesārņojuma 
savākšana Bolderājā (izvestas 150 t); 

• nodrošināta atkritumu savākšana Pilsētas kanālā aktīvās 
kuģošanas sezonas laikā. 

Tiek veikta regulāra ĪADT kopšana, bīstamo un nokaltušo koku 
zāģēšana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos, 
papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana, jauno koku 
stādījumu un koku vainagu kopšana. 
Rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti”  monitorings. 
Turpinās vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Sarkandaugavas 
teritorijā. 
2016.gadā veikti pasākumi labas ūdens resursu kvalitātes un 
izmantojamības nodrošināšanai:  

• Bieķengrāvja aizauguma samazināšana, veicot ūdensaugu 
pļaušanu posmā pie Bauskas ielas; 

• peldētājus apdraudošu priekšmetu izcelšana no Bolderājas 
karjera peldvietas; 

• divu dīķu tīrīšanas Dārziņos (Jāņogu un 14.līnijas krustojumā 
un Jāņogu un 12.līnijas krustojumā); 

• kuģošanas līdzekļus apdraudošu priekšmetu izcelšana no 
pilsētas kanāla pie tirdzniecības centra “Stockmann” un zem 
Eksporta ielas pārvada pār Pilsētas kanālu; 

• navigācijas zīmju uzstādīšana uz zem ūdens esošajiem 
Zemgales tilta balstiem Daugavā (3 gab.); 

• kuģošanas līdzekļu ātruma ierobežojošu zīmju uzstādīšana 
kuģošanas ātruma samazināšanai mazajā Daugavā (4 gab.); 

• turpināta naftas produktus saturoša piesārņojuma savākšana 
Bolderājā (izvestas 150 t). 

Veikta papildu izpēte Bolderājā piesārņojuma izplatības areālu 
noteikšanai. Nodrošināta atkritumu savākšana Pilsētas kanālā 
aktīvās kuģošanas sezonas laikā. 

ZI 2016.–2018. Juglas promenādē atjaunoti apstādījumi, atjaunots viena 
gājēju celiņa bruģis, izbūvētas noejas kāpnes un bērnu rotaļu 
laukums. 

Juglas promenādē izbūvēta gājēju celiņa pamatnes un daļa no 
apgaismojuma, veikta koku apzāģēšana un krasta nostiprinājuma 
posma izpēte un novērtējums. 

AI 2016.– pastāvīgi Dārziņu apkaimē uzsākts labiekārtojums Dārziņu parkam. Pie 
Mazjumpravmuižas veikti Daugavas gultnes tīrīšanas darbi. 

Dārziņu apkaimes parka – Kudojara dārza izveide ar bērnu rotaļu 
laukumu, sporta laukumu un cita veida labiekārtojumu. Erevānas 
– Balvu ielas skvēra izveide. 

PI 2016.–2018. Pastāvīgi. Pastāvīgi. 

15.1.16. Apstādījumu koncepcijas izstrāde SIA “Rīgas meži” 2016.–2020. SIA “Rīgas meži” informē, ka Apstādījumu koncepcijas izstrāde 
ir RD MVD kompetencē. 

RD MVD kompetence. 

15.1.17. SIA “Rīgas meži” meža 
apsaimniekošanas plāna  
aktualizēšana un īstenošana 

SIA “Rīgas meži” 2016.– 2018. Meža apsaimniekošanas plāns iesniegšanai Valsts meža 
dienestā tiek aktualizēts atbilstoši Meža likumā noteiktajam. 

Meža apsaimniekošanas jaunu plānu izstrāde (iepriekšējo 
apsaimniekošanas plānu termiņš ir iztecējis). 

15.1.18. Mežu iedalīšana funkcionālajās zonās 
atkarībā no rekreatīvās slodzes un 
pieļaujamās darbības noteikšana katrā 
zonā 

SIA “Rīgas meži” 2016.–2020. 26.08.2014. pieņemti RD saistošie noteikumi Nr.115 
“Mežaparka – kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” 
apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. 

Tiek izstrādāts Mežaparka apsaimniekošanas plāns atbilstoši 
saistošiem noteikumiem, kurš tiek virzīts uz apstiprināšanu. 
Atbilstoši noteikumiem, pameža izciršana un kopšana Biķernieku, 
Šmerļa un Anniņmuižas mežā. Pabeigta Gaiļezera meža kopšana. 
Jaunaudžu kopšana pie Jaunajiem ebreju kapiem, Bolderājas 
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kāpās. Sociālajām vajadzībām izsniegta malka 513 m3. 

15.1.19. Apkopot informāciju par Rīgas pilsētas 
pašvaldības īpašumā esošajiem, bet 
SIA “Rīgas meži” apsaimniekošanā 
nenodotajiem mežiem, nodot tos 
apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” 

RD ĪD, RD MVD 2016.–2018. 23.03.2015. veikti grozījumi 28.10.2014. līgumā Nr.RD-14-595-
lī “Mežu un meža zemju Rīgā un ĪADT pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas līgums”, papildinot SIA “Rīgas meži”  
apsaimniekojamās teritorijas. 

08.06.2016. veikti grozījumi 28.10.2014. līgumā Nr.RD-14-595-lī 
“Mežu un meža zemju Rīgā un ĪADT pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas līgums”, papildinot SIA “Rīgas meži”  
apsaimniekojamās teritorijas. 

15.1.20. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
peldvietu izveidošana 

AI 
 

2016.–2018. 
 

Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam.  

Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam. 2016.gadā jaunas peldvietas nav ierīkotas. 

PI Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

ZI 2016.– pastāvīgi Uzstādīti jauni rotaļu elementi Vecāķu pludmalē un pie 
Bābelīša ezera.  
Uzstādīti 9 jauni soliņi pie Bābelīša ezera. 

Ar kārkliem nostiprinātas kāpas, atjaunotas koka laipas, izbūvēta 
kāpu atbalsta siena Vecāķos. Nošķembots stāvlaukums, izgatavots 
un uzstādīts monolīts galds ar soliem un mangalis pie Bābelīša 
ezera. Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie 
ūdenstilpnēm Vecāķos, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas 
ezeriem, Velnezera un Gaiļezera. 

15.1.21. Juglas ezera krasta attīrīšana, 
peldvietas un aktīvās atpūtas zonas 
izveide pie Strazdumuižas 

ZI 2017.–2020. Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) 
ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta 
izstrādei un realizācijai nav piešķirti. 

Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) 
ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta 
izstrādei un realizācijai nav piešķirti. 

15.1.22. Piekrastes biotopu aizsardzība 
DP “Piejūra” (CoHaBit) 

RD PAD 2016.–2020. Jauna aktivitāte. Iesniegti projekta iesnieguma precizējumi. Ar projekta vadošo partneri noslēgts sadarbības līgums un uzsākta 
projekta realizācija. 

15.1.23. Ūdenstilpju krastu infrastruktūras 
attīstīšana un labiekārtošana 

 

AI 
 

2016.– pastāvīgi Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavas 
malas promenādei 4,7 km garumā. Papildus izbūvēta un 
labiekārtota promenāde gājējiem un velobraucējiem – esošā 
veloceliņa turpinājums aiz Mazjumpravmuižas 630 m garumā, 
virzienā uz Dārziņiem. 

Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavas malas 
promenādei 4,7 km garumā. Papildus izbūvēta labiekārtota 
promenāde gājējiem un velobraucējiem – esošā veloceliņa 
turpinājums Ķengarags – Rumbula 580 m garumā, virzienā uz 
Dārziņiem. 

RD PAD Darbs pie Mūkusalas krasta promenādes pārbūves projekta un 
pie Rīgas Centrāltirgus kanālmalas pārbūves darba uzdevumu 
izstrādes. 

Metu konkurss Mūkusalas promenādes attīstībai – iesniegti 
3 piedāvājumi. 
Uzsākta Rīgas Centrāltirgus kvartāla revitalizācijas 1.kārtas 
projektēšana. 

RD MVD Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. 2016.gadā atjaunoti krasta nostiprinājumi Juglas kanāla daļai pie 
Vidzemes alejas (Miltiņpungā) apmēram 350 m garumā. 

ZI Uzstādīti 6 jauni soliņi pie Dambjpurva ezera (4 gab.) un 
Velnezera (2 gab.). 

Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie ūdenstilpnēm 
Vecāķos, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas ezeriem, Velnezera 
un Gaiļezera (15.1.20.punkts “Normatīvo aktu prasībām 
atbilstošu peldvietu izveidošana”). 

PI Aktivitāte ir iekļauta 2016.gada rīcības plānā un 2015.gadā 
darbība nenotika. 

Labiekārtota Lucavsalas dienvidu daļas teritorija – ierīkotas 
peldvietas, piknika vietas, pārģērbšanās kabīnes, gājēju celiņš, 
atjaunoti apstādījumi. 

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

RD MVD (sadarbībā ar 
RD SD, RD PAD, 

RD ĪD) 

2016.–2018. 2015.gadā atjaunotas divas mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
piestātnes pie Juglas kanāla – pie Amoliņa ielas un pie 
Vidzemes alejas (pie Vidzemes alejas nostiprināta krastmala ar 
pāļiem 30 m). 
2016.gadā plānots pieprasīt finansējumu vēl vienas piestātnes 
atjaunošanai. Izdalīti zemes gabali pilsētas kanālā un iznomāta 
viena piestātne pasažieru pārvadāšanai pa Pilsētas kanālu. 
Sagatavots RD lēmumprojekts par publiskā ūdens un 
pašvaldības zemes gabala izsoli vienotas ieceres realizācijai 

2016.gadā atjaunoti krasta nostiprinājumi Juglas kanāla daļai pie 
Vidzemes alejas (Miltiņpungā) apmēram 350 m garumā. Pieprasīts 
finansējums avārijas stāvoklī esošas mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
piestātnes atjaunošanai Juglas – Baltezera kanālā, kā arī 
piestātnes apsekošanai Juglas ezerā pie Strazdumuižas parka 
remontdarbu izmaksu noteikšanai. 
Izdalīti zemes gabali pilsētas kanālā un iznomāta viena piestātne 
pasažieru pārvadāšanai pa Pilsētas kanālu. 
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(laivu piestātnes izbūvei, ūdens sporta pasākumu 
organizēšanai) Kojusalas grāvī. Sagatavoti 2 akvatoriju nomas 
līgumprojekti. 

15.1.25. Pašvaldības īpašumā esošo 
apstādījumu teritoriju un objektu 
(t.sk. ielu un pašvaldības izglītības 
iestāžu teritorijas) apsekošana un 
izvērtēšana 

RD MVD  2016.–2018. Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku 
apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana. 

Aizsargājamo koku apsekošana un kopšana – sakopti 27 gab. 
Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT  
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems” un “Vecdaugava”) 
labiekārtojums (putnu novērošanas tornis, takas, laipas, 
informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas). Tiek veikta 
pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu ierobežošana, 
mikrolieguma apsaimniekošana Spilves pļavās. 
Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku 
apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana. 
Veikta koku inventarizācija Kr.Valdemāra, Tērbatas un 
Stāmerienas ielās. 

Būvvalde  (sadarbībā 
ar RD MVD, PI, AI, ZI) 

2016.– pastāvīgi Vasaras kafejnīcu būvprocesa uzlabošana (iknedēļas vasaras 
kafejnīcu apspriedes RD izpilddirektora birojā (vasaras 
sezonā)). Norit darbs pie jaunu saistošo noteikumu 
izstrādāšanas. 
Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā. 
Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritorijās, 
t.sk. šo teritoriju apsekošana un izvērtēšana. 

Vasaras kafejnīcu būvprocesa uzlabošana (iknedēļas vasaras 
kafejnīcu apspriedes RD izpilddirektora birojā (vasaras sezonā)). 
Izstrādāti jauni saistošie noteikumi (RD 19.04.2016. saistošie 
noteikumi Nr.196). 
Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā. 
Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritorijās, t.sk. 
šo teritoriju apsekošana un izvērtēšana. 

15.1.26. Krīdenera dambja un tā turpinājuma 
līdz Daugavas krastmalai attīstība 

AI (sadarbībā ar 
RD PAD, RD ĪD, 

RD MVD) 

2016.–2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.  

15.1.27. Skvēra Rīgas centrā starp Tērbatas ielu 
un Brīvības ielu labiekārtošana 

AI (sadarbībā ar  
RD PAD, RD ĪD) 

2016.–2020. 2015.gadu raksturo nepietiekama darbība. 2016.gada sākumā ierīkots bērnu rotaļu laukums Brīvības ielas 
124 pagalmā, topošajā Tērbatas-Brīvības ielu skvērā – 
iekšpagalmā. Ierosināts uzstādīt vingrošanas rīkus uz zemes gabala 
200 m2 platībā, sadarbībā ar biedrību “STOP DRUGS”. 

15.1.28. Dailes teātra skvēra labiekārtošana RD ĪD 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. 

15.1.29. Kultūras un atpūtas parka 
“Mežaparks” attīstība 

SIA “Rīgas meži” 2020. Mežaparkā atjaunots un noasfaltēts Janševska prospekts, kur 
arī veikta pameža kopšana un jaunu apstādījumu izveidošana. 
Ierīkotas jaunas piknika vietas, kā arī moderns vingrošanas 
stieņu komplekss. 

Atjaunots asfalta segums 1 km garumā. Ierīkoti āra trenažieri – 
12 gab., kā arī īpaši trenažieri cilvēkiem ar kustību traucējumiem – 
4 gab. Noslēgts projektēšanas līgums jauna moderna skrituļošanas 
laukuma izveidošanai. 

15.1.30. Parku revitalizācija (Dzegužkalna 
atpūtas parks, Anniņmuižas parka 
izveide, Viesturdārza, Jaunatnes dārza 
un Aldara parka revitalizācija) 

SIA “Rīgas meži” 2020. SIA “Rīgas meži” informē, ka parku revitalizācija ir RD MVD 
kompetences jautājums. Aldara parka revitalizācijas projektu 
veic RD PAD. 

Dārziņu parka un Baumaņa skvēra labiekārtojumi – projektu 
veica AI. 
Brīvības alejas labiekārtojums – darbus veica RD SD. 

15.1.31. Grīziņkalna un tam piegulošā Miera 
dārza teritorijas revitalizācija 

RD PAD 2011.-2016. Darbs pie projekta aktivitāšu ieviešanas. Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā. Projekts pabeigts. 

U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību 

15.2.1. Zemes un citu dabas resursu 
ilgtspējīgas izmantošanas un 
bioloģiskās daudzveidības 
stimulēšana, pielietojot vidi 
saudzējošas tehnoloģijas 

 

RD MVD 
 

2016.–2018. 
 

2015.gada septembrī Daugavā tika ielaisti 39 000 vimbu 
mazuļi, savukārt ar LR ZM Zivju fonda atbalstu, 2015.gada 
septembrī tika realizēts projekts par aptuveni 40 000 vimbu 
mazuļu ielaišanu Buļļupē. 
 
 

Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, dabas 
liegumi “Vecdaugava” un “Jaunciems”) – nopļauti 22,7 ha 
bioloģiski vērtīgie zālāji, kas pieteikti Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) maksājumiem. 
2016.gadā Daugavā tika ielaisti 8 500 sīgu mazuļi, kā arī ar LR ZM 
Zivju fonda atbalstu tika realizēts projekts par aptuveni 
28 000 zandartu mazuļu ielaišanu Buļļupē. 
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AI Mazjumpravmuižas Dzirnavdīķi tika ielaisti zivju mazuļi, kuri 
tiek uzraudzīti, kā arī zivis, kas attīra dīķi no aļģēm. Dīķis tiek 
tīrīts, lai tas neaizaugtu. 

Teritorija ap Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā ielaistas zivis, tiek 
regulāri saudzīgi kopts un uzturēts. 

PI Nav pieejams finansējums. Nav pieejams finansējums. 

SIA “Rīgas meži” Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.  Pastāvīgs darbs. 

ZI 2016.– pastāvīgi Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša 
saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija 2 614 739 m2 
platībā. 

Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša 
saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija 2 518 251 m2 platībā. 
Veikta grunts un augsnes izpēte mazdārziņos. 

15.2.2. Ierobežot invazīvās sugas – Sosnovska 
latvāņa izplatību 

RD MVD (sadarbībā ar 
izpilddirekcijām un 

Administratīvo 
inspekciju) 

2016.– pastāvīgi 2015.gadā veikta Sosnovska latvāņa apkarošana dabas liegumā 
“Jaunciems” pie Ķīšezera. 

Izstrādāts un 22.03.2016. ar RD lēmumu Nr.3601 apstiprināts 
latvāņa izplatības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
ierobežošanas organizatoriskais plāns 2016.-2020.gadam.  
Atbilstoši plānam veikta Sosnovska latvāņa ierobežošana 
pašvaldības zemes īpašumos, aptuveni 8 ha platībā. 

U15.3. Nodrošināt ūdens  resursu kvalitāti un aizsardzību 

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

AI  2016.– pastāvīgi Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. 

PI Lucavsalas dienvidu daļas mola peldvietas revitalizācija. Peldvietas ierīkošana Lucavsalas centrālā daļā. 

RD MVD 2015.gadā atbalstīti 3 projekti, kas saistīti ar ledus 
izmantošanu ziemā (skijoringa trases, slēpošanas trases un 
slidotavas izveidošanai – Kīšezers, Daugavas AB dambis), kā arī 
2 projekti, kas saistīti ar mākslas projektu izvietošanu ūdenī. 

2016.gadā atbalstīti projekti, kas saistīti ar ledus izmantošanu 
ziemā (skijoringa trases, slēpošanas trases un slidotavas 
izveidošanai – Kīšezers, Daugavas AB dambis, Lucavsala, 
Bieķengrāvis, Bolderājas karjers, Māras dīķis), kā arī 2 projekti, kas 
saistīti ar mākslas projektu izvietošanu ūdenī (Pilsētas kanālā un 
pie AB dambja). 

15.3.2. Neizmantojamo urbumu apzināšana 
un likvidēšana 

RD MVD 2016. Likvidēti visi uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie 
ūdensapgādes urbumi (2014.gadā – 3, kopumā kopš 
2009.gadā – 17). Veikta izpēte par monitoringa un metro 
izpētes urbumu stāvokli un turpmāk veicamajiem 
pasākumiem.  

2016. gadā likvidēti neizmantojamo monitoringa un metro izpētes 
urbumi uz pašvaldības zemes (25). 

15.3.3. Mazo upīšu gultņu un krastu atbilstoša 
tīrīšana 

RD MVD 2016.– pastāvīgi 
 

Strazdupītes un Gaiļupītes krastu un gultņu tīrīšana, bebru 
aizsprostu Piķurgā likvidēšana. 
 
 

Strazdupītes un Gaiļupītes krastu un gultņu tīrīšana. 
2016.gadā Šmerļupītes krastu un gultņu tīrīšana, kā arī bebru 
aizsprostu likvidēšana. 
Līdaku strauta gultnes tīrīšana. Veikta 2 pašvaldības īpašumā 
esošu dīķu tīrīšana Dārziņos. 

AI Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana 
(regulāra malu appļaušana, sakopšana). 

Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana (regulāra 
malu appļaušana, sakopšana). 

PI Lucavsalas atpūtas zonas ūdens teritorija. Lucavsalas dienvidu daļas atpūtas zonas ūdens teritorija. 

ZI Tiek tīrīta Strazdupīte. Tiek tīrīta Strazdupīte. 

15.3.4. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana RD MVD 2016.–2018. Novadgrāvji gar Kleistu, Lazdu, Rāvas, Ceriņu, Vīteņu, 
Dārznieku un Jāņogu ielām. Caurteku skalošana Lazdu un 
Sakņu ielās un Kārļa Ulmaņa gatvē. 
Novadgrāvju gar Cidonijas, Jāņogu, E.Šmita un Avotkalnu 
ielām, pie Ulmaņa gatves, no Greņču, pie Apogu ielas, no 
Bābelīša ezera tīrīšana. Caurteku pārbūve Maskavas 452, 
Cidoniju un E.Šmita ielās. Caurteku skalošana Duntes, Apogu 
un Mežciema ielās. 

Veikta 10 caurteku aizsargrestu tīrīšana. 
Cauruļvada pārbūve no Ābeļu līdz Dārznieku ielas grāvim. Grāvja 
tīrīšana gar Ābeļu ielu. Cauruļvadu un ievalkas tīrīšana Kudojara 
parkā, Dārziņos. Bezdarbnieku programmā – grāvju tīrīšana gar 
Zebrenes, Kaltuves, Zolitūdes, Priedaines un Rātsupītes ielām. 
Apauguma novākšana gar Lāčupīti un Bieriņgrāvi. 

PI Anniņmuižas meža meliorācijas sistēmas atjaunošana. Anniņmuižas meža meliorācijas sistēmas atjaunošana. 

AI Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu 
un esošo tīrīšanu sadarbībā ar RD MVD. 

Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu un 
esošo tīrīšanu sadarbībā ar RD MVD. 
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ZI 2016.– pastāvīgi Nav bijusi nepieciešamība. Nav bijusi nepieciešamība. 

15.3.5. Ūdens kvalitātes rādījumu regulāra 
veikšana Daugavā  

AI 2016.– pastāvīgi Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. 

U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām 

15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas 
veicināšana  

RP SIA “Rīgas 
satiksme” 

2016.– pastāvīgi Turpinās jauno sabiedriskā transporta līdzekļu (STL) iepirkumi. 
Tiek izmantoti 12 elektromobiļi, norit darbs pie ar ūdeņraža 
tehnoloģiju aprīkoto trolejbusu iegādes. 

Turpinās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 
transporta darba programmas (CEF Transport) ietvaros īstenojamā 
projekta, kas paredz ar ūdeņraža elementu darbināmu 
transportlīdzekļu iegādi, ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un 
uzpildes infrastruktūras izbūvi, realizācija. 
Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts iepirkuma līgums par 
10 ar ūdeņraža kurināmo elementu aprīkotu trolejbusu iegādi. 

REA Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Ir sagatavots starptautiskais projekts un iesniegts konkursam. 

15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana 
kurināmā izvēlē 

AS “Rīgas siltums”, 
REA 

2016.– pastāvīgi Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 
2016.-2020.gadam.  

Saskaņā ar Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmu 2016.-2020.gadam. 

15.4.3. Energoinspektoru dienesta izveide 
REA sastāvā  individuālo katlu iekārtu 
un ēku  energoefektivitātes 
uzraudzībai 

Rīgas pilsētas 
pašvaldība un REA 

2016.–2018. Nav pieejams finansējums un administratīvā kapacitāte. Nav nodrošināts finansējums, administratīvā kapacitāte. 

15.4.4. Energoauditu veicināšana 
individuālām katlu iekārtām ar 
jaudu > 20 kW, lai kontrolētu to 
energoefektivitātes līmeni 

REA 2016.–2018. Informācija ir atspoguļota REA tīmekļa vietnē. Informācija ir atspoguļota REA tīmekļa vietnē. 

15.4.5. Efektīva dūmgāzu attīrīšana AS “Rīgas siltums” 2015.– pastāvīgi Uzstādīts dūmgāzu kondensators Ziepniekkalna siltumcentrālē 
ar jaudu 3,6 MW.  Arī koģenerācijas blokā uzstādītais dūmgāzu 
kondensators no aizejošajām dūmgāzēm ražo papildu siltumu. 
Šim kondensatoram ir augsts lietderības koeficients, pēc 
speciālistu aprēķiniem, tas koģenerācijas energobloka 
efektivitāti paaugstina no 87% līdz 95,3%. Lai atmosfērā 
izmestajām dūmgāzēm nebūtu putekļu piejaukuma, ir 
uzstādīts elektrostatiskais filtrs, kas attīra dūmgāzes. 
Informācijas avots:  
https://www.diena.lv/raksts/sodien-laikraksta/ar-vairakiem-
apkures-veidiem-drosak-un-izdevigak-14120967  
2015.gadā uzsākta inovatīva projekta realizācija katlu mājā 
Kuģu ielā 26a, kas paredz dūmgāzu mitrināšanas sistēmas 
ierīkošanu ar rekuperācijas tipa dūmgāzu-gaisa 
siltumapmaiņas iekārtām, kuru darbības rezultātā būtiski 
pieaugs katlu darbības efektivitāte un samazināsies slāpekļa 
oksīdu izmešu līmenis. 
Informācijas avots: 
http://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_avize_6.pdf  

Nākamajā gadā sākumā tiek plānots uzstādīt iekārtas ar augstu 
siltumenerģijas efektivitāti un moderniem dūmgāzu attīrīšanas 
filtriem SIA “Rīgas BioEnerģija” biokurināmā katlumājā.  
Informācijas avots: 
http://www.rs.lv/lv/news/iemureta-kapsula-biokurinama-
katlumajas-pamatos-pec-tas-nodosanas-ekspluatacija-
samazinasies 

15.4.6. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmas 2016.–
2020.gadam izstrāde 

RD MVD 2016. Programmas izstrādē tika iesaistītas vairākas valsts un 
pašvaldības iestādes un uzņēmumi, lai izvēlētos optimālākos 
un jau programmas izstrādes laikā saskaņotu visus programmā 
piedāvātos pasākumus. Tie paredz attīstīt tādus videi 
draudzīgus transporta veidus kā velo- un elektro- transportu. 
Nozīmīgu ieguldījumu gaisa tīrības uzlabošanai dos arī Rīgas 
ostas darbības pārcelšana no centra uz Krievu salu. Plānotie 

Programma pabeigta 20.09.2016. 
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gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumi saistīti ar transporta un 
satiksmes infrastruktūras pilnveidi, kas paredz tādas aktivitātes 
kā: 

• Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas 
ielai pabeigšanu;  

• satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar 
pievadceļiem izbūvi; 

• stāvparku un elektromobiļu publisko uzlādes punktu 
izveidi;  

• bezizmešu transportlīdzekļu skaitu palielināšanu un 
regulāru ielu tīrīšanu, izmantojot putekļus uzsūcošās 
iekārtas.  

Sabiedriskā transporta jomā paredzēts samazināt autobusu 
radītās emisijas, nomainot tos pret modernākiem 
transportlīdzekļiem, kā arī paplašināt elektrotransporta tīklu. 
Virkne pasākumu tiks veikta, lai attīstītu velotransporta 
izmantošanu, piemēram, paredzēts ierīkot drošas 
velonovietnes, palielināt velonomas punktu skaitu, ierīkot 
jaunus veloceliņus un velojoslas.  
Plānoti arī apkures un energoefektivitātes pasākumi, kas vērsti 
uz plašāku centralizētās siltumapgādes izmantošanu, 
daudzdzīvokļu māju siltināšanu, privātmāju sektora 
atteikšanos no akmeņogļu izmantošanas apkurē, pievēršanos 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām (zemes dzīļu siltums, 
saules un vēja enerģija). Tāpat paredzēts pilnveidot gaisa 
kvalitātes pārvaldības sistēmu, sagatavot un pieņemt virkni 
normatīvu dokumentu, tostarp, izveidot arī rīcības 
programmas vadības grupu, kura uzraudzīs rīcības 
programmas izpildi. 

U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas 

15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings  RD MVD 2016.– pastāvīgi 2015.gadā slēgta vecā stacija Tvaika ielā un nopirkta jauna, 
uzstādīta Mīlgrāvja ielā 10, kura darbību uzsāks 2016.gada 
martā. 
2016.gadā pēc ceļu satiksmes negadījuma slēgta gaisa 
monitoringa stacija Kr.Valdemāra ielā 18, nopirkta jauna 
mērsistēma un norisinās saskaņošana jaunai vietai 
Kr.Valdemāra ielā. 

Gaisa monitoringa stacija Mīlgrāvja ielā 10 uzsāka darbu 
2016.gada martā. Pārskats par 2016.gada gaisa monitoringa 
rezultātiem Mīlgrāvja ielā 10 ir pieejams RD MVD tīmekļa vietnē. 

15.5.2. Pazemes un virszemes ūdeņu 
monitorings 

RD MVD  2016.–2020. 
 

Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Šobrīd RD MVD neveic pazemes un virszemes ūdeņu monitoringu. 
Šo funkciju daļēji veic RD izpilddirekcijas, nodrošinot ikgadējo 
peldūdens monitoringu oficiālajās un neoficiālajās peldvietās. 
Vēl šo funkciju veic valsts institūcijas, t.i., valsts SIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā arī peldūdens 
monitoringu oficiālajās peldvietās nodrošina Veselības inspekcija. 

RD PAD Jauna aktivitāte. Veikts A.Deglava ielas izgāztuves  gruntsūdeņu monitorings. 
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U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā 

15.6.1. Trokšņa līmeņa samazināšana 
rūpniecības avotos 

Katra operatora 
(piesārņojošās 

darbības veicēja) 
atbildība 

2015.–2019. Katra operatora atbildība, RBP veic pasākumus. Kundziņsalā 
uzbūvēta prettrokšņu siena gar sliežu ceļiem Nr.412 un Nr.400. 

Katra operatora atbildība, bet pasākumus veic arī RBP. 
Kundziņsalā uzbūvēta prettrokšņu siena gar sliežu ceļiem. 

15.6.2. Dzelzceļa joslas posmā no stacijas 
“Brasa” līdz stacijai “Ziemeļblāzma” 
norobežošana ar trokšņa 
aizsargbarjerām 

ZI 2017.–2021. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. 

15.6.3. Mājokļu fasāžu skaņas izolācijas 
īpašību uzlabošana 

Mājokļu īpašnieki 
(fiziskas un juridiskas 

personas, RD 
ieskaitot) 

2016.–2019. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

15.6.4. Prettrokšņa ekrānu un stādījumu joslu 
izbūve gar trokšņa avotiem 

Katra operatora 
(piesārņojošās 

darbības veicēja) 
atbildība; pašvaldība 

2015.–2019. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

15.6.5. Receptoru norobežošana no avota Trokšņa avota 
(piesārņojošās 

darbības veicēja) 
atbildība 

2015.–2020. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte 

U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai 

16.1.1. Grantu programmas “Atspēriens” 
īstenošana 

RD PAD  2016.– pastāvīgi Ik gadu tiek organizēti 2 konkursi. Rezultātā tiek izvēlētas un 
atbalstītas labākās un dzīvotspējīgākās jauno uzņēmēju 
biznesa idejas. 

Ik gadu tiek organizēti 2 konkursi. Rezultātā tiek izvēlētas un 
atbalstītas labākās un dzīvotspējīgākās jauno uzņēmēju biznesa 
idejas. 

16.1.2. Pašvaldības teritorijā uzņēmējdarbību 
veicošu jauno uzņēmēju atbalsta 
instrumentu izvērtēšana un jaunu 
iniciēšana 

RD PAD 2016.–pastāvīgi Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Tiek sniegts informatīvs atbalsts un uzsāktas sarunas par jaunas 
atbalsta programmas izveidi Rīgā. 

16.1.3. Fiskālo un finanšu instrumentu 
(nodokļi un nodevas atvieglojumi, 
granti, fondi u.c.) izstrāde un ieviešana 

RD PAD  2016.–2020.  Priekšlikumi degradētu un mazattīstītu brīvo teritoriju un/vai NĪ 
pagaidu izmantošanas regulējumam (Uzņēmējdarbības TmP 
izstrādes ietvaros). 
Priekšlikumi atbalsta instrumentu klāsta pilnveidošanai 
kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku saglabāšanai Rīgas pilsētā (Mājokļu 
TmP izstrādes ietvaros). 

U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu 

16.2.1. Informatīvā, konsultatīvā atbalsta 
pasākumu īstenošana  un tiešās 
sadarbības iniciatīvu īstenošana 
atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam 

RD PAD  2016.–pastāvīgi Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciāliem 
investoriem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru vai 
ražošanas platībām. 

Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciāliem investoriem 
attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru vai ražošanas platībām. 

16.2.2. Konsultāciju sniegšana mērniecības 
jomā strādājošiem uzņēmumiem 
būvniecības dokumentācijas 
sagatavošanas jautājumos 

Būvvalde 2016.– pastāvīgi Regulāri tiek sniegtas konsultācijas mērniecības jomā 
strādājošiem uzņēmumiem zemes ierīcības projektu 
dokumentācijas sagatavošanas un sakārtošanas jautājumos. 

Apmeklētāju pieņemšanas dienās Būvvalde regulāri sniedz  
konsultācijas mērniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem zemes 
ierīcības projektu dokumentācijas sagatavošanas un sakārtošanas 
jautājumos. 
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U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību 

16.3.1. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības 
institūcijām ģeodēzijas un 
kartogrāfijas jomā, veicinot uzkrātās 
ģeotelpiskās informācijas lietderīgu 
izmantošanu 

Būvvalde 2016.– pastāvīgi 2015.gadā darbība notika. Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko informāciju, ko varētu nodot 
zinātnes un pētniecības institūcijām, ģeodēzija tiek nodota 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās 
datubāzes (ADTI) uzturētājiem – RD PAD. 

16.3.2. Saziņas uzturēšana ar augstākās 
izglītības mācību iestādēm, lai 
identificētu jaunas komercializācijas 
iespējas, kā arī izmantotu jau esošās 
sadarbības platformas, tajā skaitā 
tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus 

RD PAD  2016.–pastāvīgi Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Tiek sniegts informatīvs atbalsts. 

U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām 

16.4.1. Dalība starptautisku forumu, 
semināru, uzņēmēju vizīšu u.c. 
aktivitātēs, kā arī to organizēšana un  
veidošana 

RD PAD  2016.–pastāvīgi Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts RD ĀP dažādu vizīšu 
uzņemšanā un informācijas pieprasījumu apkalpošanā. 

Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts RD ĀP dažādu vizīšu 
uzņemšanā un informācijas pieprasījumu apkalpošanā. 

U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi 

16.5.1. Nozaru izaugsmei nozīmīgu izstāžu u.c. 
pasākumu (piemēram, izstāde “Tech 
Industry”) organizēšana un 
atbalstīšana 

RD PAD  2016. –pastāvīgi Tiek sniegts atbalsts izstādes “Tech Industry” organizēšanā. 
Tiek atbalstīta “Mazā biznesa dienas” ietvaros rīkotās 
ikgadējās konferences organizēšana. 

Tiek sniegts atbalsts izstādes “Tech Industry” organizēšanā, kā arī 
ar nozari saistīto grantu programmas “Atspēriens” laureātu 
popularizēšana izstādes ietvaros. 
Tāpat tiek atbalstīta “Mazā biznesa dienas” ietvaros rīkotās 
ikgadējās konferences organizēšana. 

U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei 

16.6.1. Rīgas Centrāltirgus kvartāla 
degradētās teritorijas revitalizācijas 
1.kārta 

RD PAD 2016 –2020. 2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, 
sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī tiek gatavota 
dokumentācija tehniskā projekta pazemes pilsētai un 
kanālmalai izstrādei. 

Uzsākts Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas 
revitalizācijas 1.kārtas projektēšana. 

16.6.2. Informācijas apkopošana un 
uzturēšana par nozīmīgākajiem 
uzņēmēju investīciju projektiem 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 

RD PAD  2016.–pastāvīgi Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Apkopojums (investīciju 
katalogs) drīzumā būs pieejams tīmekļa vietnē 
www.investeriga.com/lv/. 

16.6.3. Skanstes  teritorijas revitalizācijas 
1.kārta 

RD PAD  2016.–2020. Izstrādāts projektēšanas uzdevums, tiek gatavota 
dokumentācija būvprojekta izstrādes iepirkuma izsludināšanai. 
Projekta ideju plānots realizēt SAM 5.6.2. ietvaros. 

Izsludināts iepirkuma konkurss “Skanstes teritorijas revitalizācijas 
1.kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. 

16.6.4. Rīgas pilsētas degradētās teritorijas 
Torņakalnā revitalizācija  

RD PAD  2016.–2020. 2015.gadā uzsākts darbs pie TEP izstrādes Torņakalna 
teritorijai. 

Izstrādāts TEP, izvērtētas projekta realizācijas alternatīvas, 
sagatavots darba uzdevums būvprojekta izstrādei. 

16.6.5. Industriālo teritoriju aprīkošana ar 
nepieciešamo infrastruktūru 

RD PAD 2016.–2020. Darbība plānota 2016.gadā. Projekta  “Granīta ielas rekonstrukcija” ideja izvirzīta kā 
alternatīvais projekts SAM 5.6.2. ietvaros. 

16.6.6. Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOS-
RIGA (instrumenti, bāzes stacijas, 
tehniskais nodrošinājums) 

RD PAD Pastāvīgi Darbība plānota 2016.gadā. Nodrošināta GNSS EUPOS-RĪGA pilnvērtīga darbība – reģistrēts 
21 jauns lietotājs, noslēgti 19 pakalpojumu līgumi, lietotājiem 
sūtīta informācija par sistēmas darbību. 
Pilnvērtīgā darba režīmā ieviests jaunais virtuālais serveris 
(RD ITC). 
4 bāzes stacijās uzstādītas jaunas UPS iekārtas. 
2017.gada budžetā paredzēti līdzekļi GEO++ licences 
pagarināšanai. 
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16.6.7. GNSS EUPOS-RIGA pakalpojumu 
izstrāde un pārdošana 

RD PAD 2016.–2018. Darbība plānota 2016.gadā. Vasarā veikta potenciālo datu pakalpojumu lietotāju aptauja par 
iespējamo pakalpojumu cenu. Ņemot vērā iegūtos rezultātus un 
esošo tirgus situāciju, tiks lemts par to, vai pakalpojumam 
piemērojama maksa, vai arī piekļuve sistēmai nodrošināma bez 
maksas, piemērojot atvērto datu principu arī attiecībā uz GNSS 
datu pakalpojumiem. 

16.6.8. Inženierkomunikāciju informācijas 
sinhronizācijas procesa izstrāde  un 
informācijas sinhronizācija ar Rīgas 
pilsētā esošo inženierkomunikāciju 
turētājiem 

RD PAD un 
inženierkomunikāciju 

turētāji 

2016.-2018. Netiks sinhronizēts pilnībā ar visiem inženierkomunikāciju 
turētājiem, jo viss ir atkarīgs no inženierkomunikāciju turētāju 
spējām un vēlmes ieguldīt resursus.  
Operatīvu datu apmaiņu plānots nodrošināt ar lielāko daļu 
inženierkomunikāciju turētājiem.  

Noslēgta vienošanās par topogrāfiskās informācijas apmaiņu ar 
RPA “Rīgas gaisma”, AS “Rīgas siltums” un RP SIA “Rīgas 
satiksme”. Uzsākta informācijas apmaiņa.  
Turpinās topogrāfiskās informācijas sinhronizācija ar SIA “Rīgas 
ūdens”, informācijas apmaiņa ar AS “Sadales tīkls” un 
SIA “Optron”. Tiek skaņots līguma projekts ar AS “Latvijas Gāze”. 

16.6.9. Topogrāfiskās (t.sk. 
inženierkomunikāciju) informācijas 
pārbaudes procesa optimizācija 
(programmatūru darba vides 
uzlabošana, ģeoradara izmantošana 
datu precizēšanā) 

RD PAD 2016.-2018. Ieviests e-pakalpojums topogrāfisko plānu pārbaudei un 
reģistrācijai. Programmatūra nodrošināta budžetā (arī RD ITC 
budžetā) atvēlēto līdzekļu ietvaros. Ģeoradara iegādei 
apstiprināti līdzekļi Rīgas pilsētas infrastruktūras fondā un jau 
sagatavota iepirkuma dokumentācija. Tiek gaidīts vadības 
akcepts iepirkumam, taču joprojām nepieciešami līdzekļi cita 
novecojuša aprīkojuma nomaiņai. 

Regulāra komunikācija ar klientiem par iespējām izmantot e-
pakalpojumus. Regulāri tiek atjaunota un papildināta topogrāfisko 
plānu pārbaudes programmu darba vide ar tiešām piekļuvēm 
datiem. Apvidus pārbaužu efektīvākai veikšanai iegādāts un tiek 
lietots datu uzkrājējs Algiz 7 Base Unit ar FieldGenius 
programmatūru. 
Ģeoradara līdzekļi anulēti un novirzīti citiem projektiem. RD PAD 
budžetā pieprasīts finansējums jauna GNSS uztvērēja iegādei, lai 
aizstātu novecojošos aparatūru un nodrošinātu sadarbības spēju 
ar esošo aprīkojumu datu ieguvei un apstrādei. 

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

RD PAD 2016.-2018. Publiskota informācija par darbībām tīkla punktu 
iznīcināšanas/pārvietošanas gadījumā.  
Konstatēta nepietiekama informācijas aprite par VT punktiem 
būvniecības procesā, kā rezultātā ir iznīcināti VT punkti. Šobrīd 
tiek pilnveidots process informācijas apritei.    

Izstrādāta un tiek uzturēta vietējā tīkla datu uzturēšanas iekšējā 
sistēma (datubāze QGIS; DGN fails).  
Veikta NĪ īpašnieku informēšana (153 vēstules teritorijās – Centrs, 
Dārziņi, Mežaparks, Skanste un Brasa) par nepieciešamību 
saglabāt vietējā tīkla punktus.  
Informācija par vietējo ģeodēzisko tīklu un prasībām, kas jāievēro 
teritorijās, kurās atrodas vietējā tīkla punkti, nodota arī 
institūcijām, kas ir akreditētas izsniegt būvprakses vai arhitektu 
prakses sertifikātus. Informēšanas uzdevums ir, lai būvniecības 
projektu izstrādes laikā tiktu nodrošināta normatīvo aktu prasību 
ievērošana un vietējā tīkla saglabāšana.  

RV17 Augoša daudzprofilu osta 

U17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti 

17.1.1.  Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas 
ostā – rekonstrukcijas II kārta 

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

17.1.2.  Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu 

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

 2016.gadā tika uzsākta projekta sagatavošana. Veikts industriālā 
riska izvērtējums. 

U17.2.Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību 

17.2.1. Ostu pārvaldības sistēmas 
efektivizācija 

 Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

 Uzsākta reorganizācija. 

17.2.2. Projekta “Infrastruktūras attīstība 
Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai 
no pilsētas centra” īstenošanas 
atbalstīšana 

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

2015.gadā Krievu salas ES līdzfinansētā projekta ietvaros 
izbūvētās būves ir nodotas ekspluatācijā. Paredzētais KF 
finansējums saņemts pilnā apmērā. 
Krievu salā uzbūtas 4 dziļūdens piestātnes 1,2 km garumā, 
dzelzceļa parks ar 11 km sliežu ceļiem, pievadautoceļi 5,2 km, 
visas komunikācijas un administrācijas ēka. 

Stividori, kas darbību pārcels uz Krievu salu, izstrādā būvprojektu 
savai individuālai infrastruktūrai un tehnoloģiskajām iekārtām. Ir 
piegādāta daļa tehnoloģisko iekārtu.   
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U17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvostas teritorijā 

     

U17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā 

17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs par 
investīciju piesaistes iespējām Rīgas 
ostā 

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

2015.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu 
10 kravu pārvadājumu un loģistikas izstādēs: 

• MIMP 2015 (Francija); 

• TransRussia 2015 (Krievija); 

• Transport & Logistic 2015 (Vācija); 

• Latvijas tranzīta dienas Uzbekistānā; 

• Trans Baltica 2015; 

• Transit Kazakhstan 2015 (Kazahstāna); 

• Transport i loģistika 2015 (Baltkrievija); 

• CILF 2015 (Ķīna); 

• Transuzbekistan 2015 (Uzbekistāna); 

• Transport Week Transport of Russia 2015 (Krievija). 

2016.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu 
9 kravu pārvadājumu un loģistikas izstādēs: 

• MIMP 2016 (Francija); 

• TransRussia 2016 (Krievija); 

• Transport & Logistic Belarus 2016 (Baltkrievija); 

• Transit Kazakhstan 2016 (Kazahstāna); 

• Transport Logistic China (Ķīna); 

• CILF 2016 (Ķīna); 

• Trans Siberia (Krievija); 

• Transuzbekistan 2016 (Uzbekistāna); 

• Transporta nedēļa 2016 (Krievija). 

17.4.2. Informācijas popularizēšana par kravu 
apkalpošanas iespējām Rīgas ostā 

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

Rīgas ostā tika uzņemtas 50 delegācijas no 19 dažādām 
valstīm, viesiem tika sniegta informācija par Rīgas ostas 
pakalpojumiem un iespējām. 
Rīgas ostas reklāmas izvietotas dažādos nozares izdevumos. 
Nodrošināti informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu un 
ķīniešu valodās. 

Rīgas ostā tika uzņemtas 42 delegācijas no 17 dažādām valstīm, 
viesiem tika sniegta informācija par Rīgas ostas pakalpojumiem un 
iespējām. 
Rīgas ostas reklāmas izvietotas dažādos nozares izdevumos. 
Nodrošināti informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu un 
ķīniešu valodās. 

17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru transportam 
pievilcīgas galamērķa pilsētas 
popularizēšana 

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem 

RBP kopā ar pilsētas un nozares pārstāvjiem piedalījās 
nozīmīgākajos kruīzu nozares forumos: 

• Cruise Shipping Miami 2015 (ASV); 

• Seatrade Europe 2015 (Vācija). 

RBP kopā ar pilsētas un nozares pārstāvjiem piedalījās 
nozīmīgākajā kruīzu nozares forumā ‘’Seatrade Cruise Global 
2016’’ (ASV). 

U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm 

17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs, kas 
robežojas ar ostas teritoriju 

AI 2015.-2020. 2015.gadā darbība nenotika. Piemiņas zīmes, kas veltīta pirmajam kinoseansam Rīgā 
1896.gadā, izveidošana Līvu laukumā. 

ZI Darbība nav veikta. Finansiāli atbalstīta Zvejnieku un Sporta svētku rīkošana 
Mangaļsalā. 

RBP • basketbola turnīrs “Krasta mačs”;  

• kanāla regate;  

• sociālais projekts “Osta. Cilvēks. Vēsture.”; 

• ielu mūzikas svētki;  

• skolēnu radošais projekts “Osta pilsētai”. 

• basketbola turnīrs “Krasta mačs”; 

• kanāla regate;  

• skolēnu radošais projekts “Osta pilsētai”. 

17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas 
apkaimēs 

AI 2016.-2020. RVC un Rīgas Centra administratīvās teritorijas infrastruktūras 
uzlabošana – uzstādītas ielu norāžu plāksnes ar 
kultūrvēsturisku skaidrojumu (70 gab.). 

RVC, Rīgas Centra administratīvās teritorijas infrastruktūras 
uzlabošana – uzstādītas ielu norāžu plāksnes ar kultūrvēsturisku 
skaidrojumu (70 gab.). 

PI Pastāvīgi. Pastāvīgi. 

ZI Darbība nav veikta. Darbība nav veikta. 

RBP Projekts “Mūsu osta” Vecmīlgrāvī. Projekts “Mūsu osta” Vecmīlgrāvī. 

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums 

U18.1. Veicināt tūrisma attīstību 

18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas 
centra darbības nodrošināšana un 
attīstība 

RTAB Pastāvīgi RTAB nodrošina trīs TIC darbu Rīgā. TIC galvenais uzdevums ir 
sniegt tūristiem un citiem interesentiem kvalitatīvu 
informāciju par Rīgas tūrisma piedāvājumu. TIC iespējams 

2016.gadā visus trīs TIC punktus apmeklējuši apmēram 
240 000 cilvēku. Rātslaukumā 6 un Autoostas punktā 2016.gada 
aktīvākie mēneši (jūlijs un augusts) ir bijuši ievērojami spraigāki 
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saņemt RTAB un partneru izstrādātos informatīvos materiālus 
un kartes. TIC uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes 
servisa līmeni, informācijas sniegšanu latviešu, angļu un krievu 
valodās. 
2015.gadā kopumā TIC apmeklējuši 250 tūkst. interesentu. No 
visiem apkalpotajiem viesiem 20% bijuši no Vācijas, no 
Krievijas – 15%, no Latvijas – 12%, bet Lielbritānijas – 7%. 
Salīdzinot ar 2014.gadu, lielākais apkalpoto viesu pieaugums ir 
lietuviešiem – 39%, kas skaidrojams ar vasarā notikušo Eiropas 
čempionātu basketbolā. Apmeklētāju skaits ievērojami 
palielinājies arī no Beniluksa valstīm – 37%, Spānijas – 25% un 
Francijas – 17%. 
Visvairāk no visiem apkalpotajiem tūristiem (80%), 
interesējušies par kultūru, vēsturi un būtiskākajiem apskates 
objektiem, 56% interesējušies par dažādiem pakalpojumiem – 
kafejnīcām un restorāniem, banku un pasta pakalpojumiem, 
iepirkšanās iespējām. 30% tūristu jautājuši par transportu 
Rīgā, 20% vēlējušies apmeklēt kādu no aktuālajiem 
pasākumiem, taču 15% apmeklētāju interesējušies par 
ekskursijām pilsētā. 
Aizvadītajā gadā nemainīgi visvairāk apmeklētākais TIC bija 
Rātslaukumā, taču apkopotā informācija liecina, ka procentuāli 
lielākais apmeklētāju skaita pieaugums vērojams tieši 
mazākajos TIC punktos Kaļķu ielā un autoostā – attiecīgi 16% 
un 15%. 

nekā 2015.gadā. Jūlijā tūristu pieaugums bijis apmēram 6,8% 
salīdzinājumā ar 2015.gadu, savukārt augusta pieaugums 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bijis 4,6%.  
Gadā apkalpoto cilvēku skaits kopumā visos punktos ir pieaudzis 
par 5,5%. 
No visiem apkalpotajiem cilvēkiem TOP valstis, no kurām 
ieradušies tūristi, bijušas nemainīgas: 

• Vācija (20% no apkalpotajiem, pieaugums +6%); 

• Krievija (14,6% no apkalpotajiem, pieaugums +6%); 

• Latvija (11% no apkalpotajiem, pieaugums +4%); 

• UK (7,8% no apkalpotajiem, pieaugums +14%); 

• Spānija/Portugāle (6,6% no apkalpotajiem, pieaugums +9%); 

• Francija (6% no apkalpotajiem); 

• Āzijas valstis (5,3% no apkalpotajiem). 
Arī tūristu intereses ir nemainīgas gadu no gada: 

• kultūra, vēsture un apskates objekti (38% no apkalpotajiem); 

• pakalpojumi (23% no apkalpotajiem); 

• transports Rīgā (12,6% no apkalpotajiem); 

• pasākumi Rīgā (7,8% no apkalpotajiem); 

• ekskursijas Rīgā un Latvijā (7,4% no apkalpotajiem). 
TIC tirgo Live Riga suvenīrus, pastmarkas, ceļvežus un kartes, e-
talonus, ekskursiju vaučerus, divstāvīgo ekskursiju autobusu 
vaučerus, koncertu biļetes (Biļešu Paradīze un Biļešu Serviss), 
Lux Express autobusu biļetes, Rīgas Doma koncertu biļetes, 
BTG Online viesnīcu vaučerus kā arī tūristiem domātās atlaižu 
kartes Riga Card.  
Visos centros tiek izplatīti un tūristiem piedāvāti dažādi 
informatīvie materiāli par Rīgu, par pasākumiem pilsētā, 
piedāvātajiem pakalpojumiem, restorāniem un izklaidi, kā arī 
izplatīti muzeju un Latvijas reģionu informatīvie materiāli.  

18.1.2. Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu 
izstrāde un realizēšana  primārajos  
mērķa tirgos, mediju pārstāvju vizīšu  
organizēšana 

RTAB Pastāvīgi Rīgas piedāvājuma popularizēšanai, RTAB realizē reklāmas 
kampaņas mērķa tirgus medijos. Atbilstoši katras kampaņas 
mērķiem un radošajam risinājumam, sadarbībā ar 
profesionālām mediju aģentūrām tiek izvēlēti atbilstošākie 
mediji reklāmas izvietošanai. 2015.gadā reklāmas kampaņas 
tika organizētas Vācijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Krievijā, 
Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Itālijā.  
2015.gadā RTAB Igaunijas un Lietuvas galvaspilsētās organizēja 
gastronomijas festivālu “Riga. Your flavourite city”. Festivāla 
ietvaros izcilie Rīgas šefpavāri M.Sirmais un M.Jansons 
pārsteidza Tallinas un Viļņas restorānu viesus ar mūsdienīgu 
Rīgas ēdienkarti no sezonāliem, tikai Latvijas virtuvei 
raksturīgiem produktiem. Organizējot gastronomijas festivālu 
ārpus Latvijas, RTAB aizsāka jaunu tradīciju vēl nebijušā veidā, 
iepazīstinot ārvalstu iedzīvotājus ar Rīgu. Šie pasākumi tika 
izmantoti arī kā piemērota platforma tūrisma iespēju 
popularizēšanai, runājot ne vien par gastronomiju, bet arī 
iepazīstinot ar lielākajiem gaidāmajiem pasākumiem 

2016.gadā Rīgas kā ceļojumu galamērķa pavasara reklāmas 
kampaņas norisinājās 3 mērķa tirgos – Vācijā, Norvēģijā un 
Somijā.  
Kampaņa Vācijā “Veiksmīgs vācu start-up svin 815.dzimšanas 
dienu” norisinājās no 14.marta līdz 31.martam. Šajā interneta 
reklāmas kampaņā tika sniegti aicinājumi uz 815.dzimšanas dienas 
svinībām Rīgā. Kampaņas laikā tīmekļa vietnes www.liveriga.com 
sadaļa ar pasākumiem Rīgā un izklaides un atpūtas iespējām 
apskatīta 330 000 reizes.  
Norvēģijā un Somijā interneta reklāmas kampaņa "Atļaujies vairāk 
Rīgā!" norisinājās no 21.marta līdz 8.aprīlim. Kampaņas laikā 
portāls www.liveriga.com apmeklēts 315 000 reizes no Norvēģijas 
un 285 000 reizes no Somijas.  
2016.gadā izveidots mūsdienīgāks vizuālais tēls portāla 
www.liveriga.com pirmajai lapai. Lai saturu padarītu 
pārskatāmāku un lasāmāku, pārveidotas arī ceļvežu sadaļas, kurās 
informācija kļuvusi pārskatāmāka.  
2016.gadā pieaudzis portālā iegādāto pakalpojumu skaits – 
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2016.gadā. 
RTAB sadarbojies ar gandrīz 400 ārvalstu žurnālistiem, 
organizējot mediju vizītes, sniedzot praktisku informāciju par 
pilsētu, kā arī palīdzot sagatavot publikācijas un reportāžas par 
Rīgu. 
RTAB gan organizējis, gan uzņēmis vairākas svarīgas mediju 
grupu vizītes, piemēram, Eirovīzijas žurnālistu grupu 10 cilvēku 
sastāvā, 8 žurnālistus no ASV, kuru auditorijas mērāmas 
vairākos desmitos miljonu lasītāju un kuri reklamēja Rīgu kā 
tūrisma galamērķi, kā arī atspoguļoja Europride notikumus. 
Tāpat Rīgā tika organizētas vairākas mediju vizītes žurnālistiem 
no Itālijas, Igaunijas un Lietuvas, lai īpaši uzsvērtu Rīgas kā 
Baltijas gastronomijas galvaspilsētas statusu. Gada nogalē tika 
organizēta Skandināvijas blogeru vizīte, lai iepazīstinātu ne 
tikai ar gastronomijas sasniegumiem, bet arī ar SPA 
piedāvājumiem Rīgā.   
Nozīmīgākie starptautiskie mediji, kas 2015.gadā viesojušies 
Rīgā: Glamour (Vācija), Vogue (Itālija), Für Sie (Vācija), 
ABC Radio 5 (Spānija), Mondo (Somija), Toronto Star (Kanāda), 
CNN (Lielbritānija), France 5 (Francija) u.c.  
Rīgā uzņemti žurnālisti arī no tādām valstīm kā Nīderlande, 
Šveice, Austrija, Vācija, Ungārijas, Polijas, ASV, Spānijas, 
Baltkrievijas u.c. valstīm. 

Riga Card pārdošanas apjoms portālā sasniedzis tādu pašu līmeni 
kā TIC. Arvien vairāk tūristu arī pilsētas ekskursijas izvēlas 
iegādāties portālā.  
Portāla apmeklētāju skaits 2016.gadā sasniedza 2 022 598 
unikālos apmeklētājus. Visvairāk apmeklētāju ir no Vācijas, 
Norvēģijas, Somijas, Krievijas, Latvijas un Lielbritānijas.  
2016.gadā RTAB sadarbojies ar vairāk nekā 500 ārvalstu medijiem, 
uzņemot tos mediju vizītēs, kā arī elektroniski sniedzot 
nepieciešamo informāciju publikāciju sagatavošanā. Mediju vizītes 
organizētas sadarbībā ar partneriem – RD, Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamentu, LR ĀM, Latvijas 
Institūtu, AirBaltic, Jūrmalas un Siguldas novada domēm. Mediji 
primāri bijuši no RTAB mērķa valstīm: Somija, Lietuva, Zviedrija, 
Norvēģija, Krievija, Nīderlande, Baltkrievija, Ukraina, Vācija, 
Igaunija u.c. 
RTAB sadarbojies ar žurnālistiem arī no tādām valstīm kā 
Dienvidkoreja, Ķīna, Izraēlas, Turcijas, ASV, Austrija, Spānija, 
Lielbritānija, Francija, Beļģija, Polija u.c. 
Nozīmīgākie mediji, kas viesojušies Rīgā bija: Suddeutsche 
Zeiteung (Vācija), Deutsche Welle (Vācija), Telegraph 
(Lielbritānija), Zeit Magazine (Vācija), SNOB (Krievija), 24 Ore 
(Itālija), Optio magazine (Somija), Korean TV (Dienvidkoreja), 
Matkaopas (Somija) u.c. 
Pēdējos pāris gados, sekojot lasītāju tendencēm, liela uzmanība 
tiek pievērsta arī blogeriem un sociālo mediju satura veidotājiem 
– tiek rīkotas īpašas vīzītes, kuru pamatā notiek skaistu un saistošu 
bilžu publicēšana sociālajos tīklos.  

18.1.3. Darījumu tūrisma atbalstīšana RTAB Pastāvīgi 2015.gadā darbība notika. RTAB 2016.gada sākumā veica MeetRiga.com portāla vizuālo, 
informācijas, satura un funkcionalitātes atjaunošanu. Jaunā 
portāla versija tika papildināta ar mikro lietotnēm, kas palīdz 
pasākumu un konferenču plānotājiem ērtāk un ātrāk atrast 
piemērotu vietējo pakalpojumu sniedzēju, viesnīcu vai pasākumu 
vietu. 

18.1.4. Uz eksportu orientētu tūrisma 
produktu veidošana, izmantojot 
reģionu unikālo, dabas un 
kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos 
izveidoto infrastruktūru un 
kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

 

2016. – pastāvīgi Pēc piederīgo iesniegumiem, saskaņojot ar kompetentām 
institūcijām personas statusa atbilstību, veikta Latvijas armijas 
militārpersonu (Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas 
cīņu karavīru) pārapbedīšana (Latvijas armijas ģenerāļa Jāņa 
Lavenieka (1890-1969) un strēlnieka Andreja Kurpnieka). 
Izveidota publiskās tēlniecības ekspozīcija skvērā pie 
RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” administratīvās ēkas Gaujas 
ielā 19A, Rīgā; 
Sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu tika izveidota tīmekļa 
vietne www.rigasbralukapi.lv. 
2015.gada norisinājās Rīgas Brāļu kapu simtgades pasākumi: 

• starptautiska konference “Memoriāli Rīgā, Latvijā, Eiropā – 
problēmas un risinājumi. To uzturēšana, saglabāšana un 
izmantošana publiskajā pilsētvidē. Pieredze un prakse”; 

• izstāde Rīgas Brāļu kapiem – 100. Šodien un pagātnē. 

Kārļa Zāles Brāļu kapu memoriālā ansambļa ģipša modeļa “Māte 
Latvija ar kritušajiem dēliem” restaurācija sadarbībā ar Rīgas 
Celtniecības koledžu. 
2015.gadā “Brīvības piemineklim – 80” fotoizstādes eksponēšana 
Sv.Pētera baznīcā. 
2016.gadā norisinājās 8 semināru cikls “Piemineklī par 
pieminekli”.  
Izveidota Brīvības pieminekļa Goda telpa. 
Pasākuma Rīgas dienas Sanktpēterburgā laikā notika apaļā galda 
diskusija un fotoizstādes “Rīgas Brāļu kapiem” eksponēšana. 
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Nozares dalībnieki Pastāvīgi Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

18.1.5. Viesmīlības pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana 

Nozares dalībnieki Pastāvīgi Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 

18.1.6. Dalība starptautiskajās tūrisma 
izstādēs 

RTAB Pastāvīgi 2015.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs:  

• MATKA Nordic Travel Fair 2015 (Helsinki, Somija); 

• CMT the Holiday Exhibition (Štutgarte, Vācija); 

• “Fre.e" (Minhene, Vācija) ITB Berlin 2015 (Berlīne, Vācija); 

• MITT 2015 (Maskava, Krievija); 

• Adventur 2015 (Viļņa, Lietuva); 

• Tourest 2015 (Tallina, Igaunija); 

• TT Warsaw (Varšava, Polija). 

2016.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs:  

• MATKA Nordic Travel Fair 2016 (Helsinki, Somija); 

• Vakantiebeurs Utrecht (Utrehta, Nīderlande); 

• ITB Berlin 2016 (Berlīne, Vācija); 

• Adventur 2016 (Viļņa, Lietuva); 

• Tourest 2016 (Tallina, Igaunija); 

• AITF Travel & Tourism Fair (Baku, Azerbaidžāna). 

18.1.7. Mangaļsalas krasta baterijas 
nocietinājumu izveidošana par tūrisma 
objektu  

ZI 2017.-2020. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. 

U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus 

18.2.1. Dalība starptautiskajās kongresu, 
konferenču un korporatīvo pasākumu 
rīkotāju izstādēs  

RTAB Pastāvīgi 2015.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās profesionālajās 
izstādēs un kontaktbiržās: CONVENE 2015, IMEX Frankfurt 
2015, The Meetings Show UK 2015, EIBTM Barcelona 2015. 

2016.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās profesionālajās izstādēs 
un kontaktbiržās: CONVENE 2016, IMEX Frankfurt 2016, The 
Meetings Show UK 2016, EIBTM Barcelona 2016, MICE Central& 
Eastern Europe, M&I Forums, UK Agency Forums 

U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu 

18.3.1. Dalība starptautiskajā  konferenču un 
kongresu asociācijā (ICCA) 

RTAB Pastāvīgi 2015.gada MEET RĪGA piedalījās ICCA rīkotajos pasākumos – 
ICCA darba seminārā Varšavā, ICCA Starptautiskajā kongresā 
Buenosairesā. 

2016.gadā MEET RĪGA piedalījās ICCA rīkotajos pasākumos – ICCA 
darba semināros Minhenē, Tbilisi,  

18.3.2. Vēstnieku programmas veidošana  RTAB Pastāvīgi 2015.gadā darbība notika. 2016.gadā darbība notika. 

18.3.3. Profesionālu asociāciju un kongresu 
rīkotāju uzņemšana Rīgā  

RTAB Pastāvīgi 2015.gadā tika uzņemti 75 darījumu tūrisma organizatoru 
uzņēmumu pārstāvji no Vācijas, Beļģijas, Holandes, 
Lielbritānijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un 
Francijas, kā rezultātā Rīgai tika piesaistītas tādas konferences 
kā URBRACT, E-Health, TenT, EuroJust u.c. 

2016.gada ietvaros tika uzņemti 110 MICE kompāniju pārstāvji no 
Vācijas, Beļģijas, Holandes, Lielbritānijas, Krievijas, Somijas, 
Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Francijas. 
Veiksmīgi darbojoties Eiropas kongresu biroju stratēģiskajā 
apvienībā, RTAB saņēma piedāvājumu Rīgā uzņemt Eiropas 
kongresu biroju direktoru 2016.gada rudens sanāksmi. Uz 
sanāksmi ieradās 23 Eiropas valstu kongresu biroju direktori un 
atzinīgi novērtēja Rīgas kā konferenču un korporatīvo pasākumu 
galamērķa potenciālu un iespējas.  

U18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā 

18.4.1. Dalība starptautiskajās kruīzu kuģu 
kompāniju  izstādēs  

RTAB Pastāvīgi Rīgas pilsētas dalību starptautiskajās kruīzu kuģu kompāniju 
izstādēs nodrošina RBP un RTAB sadarbības partneri – tūrisma 
aģentūras. 

Rīgas pilsētas dalību starptautiskajās kruīzu kuģu kompāniju 
izstādēs nodrošina RBP un RTAB sadarbības partneri – tūrisma 
aģentūras. 

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība 

U19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas 

19.1.1. Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu 
pārvaldības sistēmas pilnveidošanai 

RD APC un atbildīgās 
iestādes 

2015. – pastāvīgi RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadītā 
darba grupā, kas izveidota ar RD priekšsēdētāja 21.09.2015. 
rīkojumu Nr.RD-15-163-r “Par darba grupas izveidošanu RD SD 
sniegto pakalpojumu pilnveidošanai”. 
RD APC piedalījās LR VARAM organizētajos pasākumos “Dienas 
bez rindām”. 

RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadītās 
darba grupās, kas tika izveidotas ar RD priekšsēdētāja 29.01.2016. 
rīkojumu Nr.15 “Par darba grupas izveidošanu Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta sniegto pakalpojumu 
pilnveidošanai” un 06.10.2016. rīkojumu Nr.197 “Par darba grupas 
izveidošanu RD Apmeklētāju pieņemšanas centra sniegto 
pakalpojumu pilnveidošanai”. 
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19.1.2. Klientu apkalpošanas tīkla 
pilnveidošana, vadoties pēc “Vienas 
pieturas aģentūras” principa 

 

Atbildīgās iestādes 
(pakalpojumu 

turētāji), RD APC  

2016. – pastāvīgi RD APC piedalījās e-pakalpojumu “Atļauja ielu tirdzniecības 
organizēšanas pasākuma laikā” un “Atļauja ielu tirdzniecībai 
pasākuma laikā” ieviešanā. RD APC Metodikas nodaļa veica 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku apmācību 
elektronisko sūtījumu un uzdevumu apstrādei RDVIS. RD APC 
darbinieki piedalījās LR VARAM vadītā darba grupā par KAC 
tīkla pilotprojekta īstenošanu. 

RD APC izstrādāja Rīgas pilsētas izpilddirektora 15.03.2016. 
iekšējos noteikumus Nr.14 “Klientu kontaktu pārvaldības kārtība”. 
25.05.2016. Valsts pārvaldes iekārtas likumā tika veikti grozījumi, 
kas uzlika MK pienākumu reglamentēt šādas jomas: 

• valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles 
un sniegšanas kārtību; 

• valsts pārvaldes vienoto KAC veidus, sniegto pakalpojumu 
apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību; 

• kārtību, kādā tiek veikta valsts pārvaldes pakalpojumu 
elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība; 

• noteikt valsts pārvaldes pakalpojumu portāla pārzini, viņa 
pienākumus un atbildību, iestādes pienākumus un atbildību, 
valsts pārvaldes pakalpojumu portāla izmantošanas un 
pārvaldības kārtību, kā arī pakalpojumu kataloga vešanas 
kārtību un tajā ietveramo informāciju. 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, 
attiecīgās jomas MK ir jāreglamentē līdz 01.07.2017. Minēto jomu 
reglamentēšanai šobrīd tiek izstrādāti 4 MK noteikumu projekti. 
MK noteikumu projektu izstrādē, saskaņojot jautājumu ar Rīgas 
pilsētas izpilddirektoru, ir iekļauti divi RD APC darbinieki (2 darba 
grupās iekļauta RD APC vadītāja un 2 – RD APC Metodikas nodaļas 
vadītāja). RD APC, atbilstoši kompetencei, ir sniedzis Latvijas lielo 
pilsētu asociācijai atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kas 
saistīti ar pakalpojumu pārvaldību un vienoto KAC izveidi. 

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

Būvvalde 2016. – pastāvīgi Darbība plānota 2016.gadā. Finansējuma iespēju robežās tiek veikta regulāra afišu stabu un 
stendu tīrīšana, kā arī aplīmēšana ar balto papīru. Tika uzstādīti 
5 jauni afišu stabi un vairāk kā desmit stabiem veikts kosmētiskais 
remonts.  

19.1.4. Reklāmas objektu un vasaras kafejnīcu 
projektu  saskaņošana un kontrole 

Būvvalde patstāvīgi Regulāri tiek apsekoti reklāmas objekti un vasaras kafejnīcas, 
lai konstatētu vai to izbūve un vizualizācija atbilst saskaņotajai 
dokumentācijai, kā arī vai ir saņemtas visas nepieciešamās 
atļaujas. 

Regulāri tiek apsekoti reklāmas objekti un vasaras kafejnīcas, lai 
konstatētu vai to izbūve un vizualizācija atbilst saskaņotajai 
dokumentācijai, kā arī vai ir saņemtas visas nepieciešamas 
atļaujas. Kopā apsekoti 2 306 objekti (1 759 reklāmas objekti, 
547 vasaras kafejnīcas), no tiem konstatēts 991 pārkāpums. 

U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā 

19.2.1. Publiskā bezvadu Wi-Fi tīklu ierīkošana RD ITC 2016.-2020. Piešķirtā finansējuma apjomā izveidoti bezvadu Wi-Fi punkti. Sadarbībā ar SIA “Lattelecom” uzsākts projekts par publisko Wi-Fi 
tīklu ierīkošanu 270 izglītības iestādēs. 

19.2.2. Identifikācijas karšu/skolēna un 
Rīdzinieka karšu atbalsta 
nodrošināšana 

RD ITC 2016.-2020. Darbība plānota 2016.gadā. Sadarbībā ar RP SIA “Rīgas satiksme” īstenots skolēnu ēdināšanas 
uzskaites projekts, izmantojot skolēna e-karti. 
Notikušas tikšanās ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 
(LVRTC), LR VARAM par personas apliecību jeb elektroniskās 
identifikācijas karšu (eID) risinājumu pašvaldībā. 
Veikts sertifikācijas pakalpojuma iepirkums. 

19.2.3. E-pakalpojumu attīstība RD ITC, 
struktūrvienības 

2016.-2020. Veikta RD struktūrvienību pasūtīto e-pakalpojumu izstrāžu 
realizācija. 

Veikta RD struktūrvienību pasūtīto e-pakalpojumu izstrāžu 
realizācija. 

19.2.4. RDVIS sistēmu attīstība RD ITC, 
struktūrvienības 

2016.-2017. Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu 
realizācija RDVIS lietojumprogrammās. 

Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu realizācija 
RDVIS lietojumprogrammās. 
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19.2.5. Rīgas pašvaldības deputātu darba 
nodrošināšana 

RD ITC 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. 

19.2.6. Licenču uzskaites sistēmas izveide RD ITC 2016.-2018. Veikta tehnisko resursu sagatavošana un pakāpeniska licenču 
uzskaites sistēmas ieviešana. 

Turpināta pilnīga licenču uzskaites sistēmas ieviešana. 

19.2.7. Datorparka atjaunošana RD ITC 2016.-2020. Veikta datorparka atjaunošana piešķirtā finansējuma apmērā. Veikta datorparka atjaunošana piešķirtā finansējuma apmērā. 

19.2.8. Mobilo darba vietu ieviešana RD ITC 2016.-2020. Veiktas aktivitātes mobilo darba vietu pārvaldības risinājuma 
izvēlē 

Veikta piemērotākā risinājuma izpēte uzsākta pakāpeniska 
ieviešana 

19.2.9. IKT infrastruktūras un datu 
rezervēšana 

RD ITC 2016.-2020. Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas 
darbi. 

Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas darbi. 

19.2.10. IKT pārvaldības uzlabošana RD ITC 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāti iekšējie normatīvi procesu optimālai organizācijai. 

19.2.11. Licenču uzskaites sistēmas izveide RD ITC 2016.-2018. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Skatīt aktivitāti 19.2.6. 

19.2.12. Tīkla infrastruktūras pārbūve RD ITC 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Veikti pasākumi tīkla veiktspējas uzlabošanai. 

19.2.13. Unificētas saskarnes izstrāde RD ITC 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Sadarbībā ar 60 partneriem (pašvaldībām) tika plānota ERAF 
projekta pieteikuma par pašvaldības klientu informācijas 
pārvaldības risinājuma izveidošanas iesniegšana. 

19.2.14. Viendabīgas operētājsistēmas 
ieviešana 

RD ITC 2016.-2020. Aktivitāte tika plānota. Visiem pēc 2015.gada iepirktiem datoriem tiek uzstādīta 
viendabīga operētājsistēma 

19.2.15. Drukas iekārtu pārvaldības sistēmas 
ieviešana 

RD ITC, 
struktūrvienības 

2016.-2020. Veikta pakāpeniska drukas iekārtu pārvaldības sistēmas 
ieviešana. 

Turpināta drukas iekārtu pārvaldības sistēmas ieviešana pieejamā 
finansējuma ietvaros. 

19.2.16. Datu apmaiņas ar valsts reģistriem 
attīstība 

RD ITC 2016.-2020. Veikta datu apmaiņas risinājumu pilnveidošana ar valsts 
reģistriem. 

Veikta datu apmaiņas risinājumu pilnveidošana ar valsts 
reģistriem (ZG, VDEĀVK, VIIS). 

19.2.17. Administratīvo IS ieviešana izglītības 
iestādēs 

RD IKSD (sadarbībā ar 
RD ITC) 

2016.-2020. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Ieviests jauns  skolēnu brīvpusdienu uzskaites datu elektroniskais 
aprites modulis, kas būtiski atvieglo informācijas apmaiņu un 
uzskaiti par brīvpusdienu izmantošanu skolās, kā arī kontrolē 
neizmantoto porciju pārdalīšanu atbilstoši skolas noteiktajiem 
kritērijiem. 
Sadarbībā ar RP SIA “Rīgas satiksme” un RD ITC pilnībā ieviests 
elektroniskais pakalpojums  – “Pieteikšanās Skolēna e-kartei”. 
Izstrādāts bērnu uzraudzības pakalpojums, papildināts pirmsskolu 
rindu modulis, izstrādāts risinājums maznodrošināto un 
daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai, uzsākta e-
paraksta ieviešana izglītības iestādēs. 

19.2.18. Mācību procesa sistēmu 
nodrošināšana skolās 

RD IKSD  
 

Pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Informātikas apguvei skolās iegādātas datorklašu vadības 
programmatūras 2000 Netsupport School & DNA licences. 

RD ITC 2016.-2020. Iegādāta programmatūra mācību stundu un datorklašu vadības 
nodrošināšanai skolās. 

19.2.19. Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras 
uzlabošana 

RD ITC 2016. – pastāvīgi Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Uzlabota tīkla infrastruktūra skolās piešķirtā finansējuma apmērā. 

19.2.20. Aprūpes darba atbalsta IS izveide RD LD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Veiktas iestrādes, lai 2017.gadā varētu uzsākt īstenošanu praksē. 
Izstrādāta un ieviesta Aprūpes darba atbalsta IS.  

19.2.21. E-pakalpojumu sociālajā jomā attīstība RD LD 2016.-2018. 2015.gadā izveidota sociālā darba ar individuālu gadījumu 
datu elektroniskā sistēma, kurā iespējams ievadīt un apstrādāt 
datus par mērķa grupu – bāreņi un bez vecāku gādības palikuši 
bērni. Turpinās darbs pie valsts finansētā asistenta 
pakalpojuma administrēšanas elektroniskās sistēmas 
attīstīšanas. Turpinās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu 
administrēšanas elektroniskās sistēmas izveides diviem 

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas 
elektroniskās sistēmas izveides diviem sociālajiem pakalpojumiem 
– īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām personām. Sistēma praksē ieviesta sociālo 
gultu pakalpojumam. 
Uzsākts darbs pie sociālo pakalpojumu administrēšanas 
elektroniskās sistēmas izveides. 

RD ITC 2016.-2018. 
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sociālajiem pakalpojumiem – īslaicīga un ilgstoša sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām. 

19.2.22. Sociālās palīdzības un pakalpojumu e-
vaučeru sistēmas izveide 

RD LD 2016.-2020. Ieviesta pusdienu apmaksa skolā ar e-karti. Nodrošināta pusdienu apmaksa skolā ar e-karti. 

19.2.23. Rīgas pilsētas atkritumu ražotāju 
vadības sistēmas attīstība (PARIS) 

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Šobrīd netiek attīstīta. Ja tiks ieviesta jaunā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma, visu uzskaiti veiks savācējs. 

19.2.24. IS izstrāde bezsaimnieku kaķu 
uzskaitei 

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Lai nodrošinātu reālās situācijas atspoguļošanu kaķu notveršanai, 
virzībai un atgādāšanai atpakaļ, kā arī atvieglotu atskaišu 
sagatavošanas un izskatīšanas darbu, 2016.gadā tika izstrādāta 
elektroniska datu sistēma bezsaimnieka kaķu sterilizācijas 
uzskaitei. Sistēma nodrošina datu apkopošanu, atskaišu 
ģenerēšanu un ievadītās informācijas strukturēšanu 
pakalpojumiem, kas saistīti ar bezsaimnieka kaķu sterilizāciju.  

19.2.25. IS izstrāde ielu un zemesgabalu 
apstādījumu un to kopšanas uzskaitei 

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Izveidota sistēma ielu koku uzskaitei, pakāpeniski notiek 
informācijas vākšana un ievadīšana. 

19.2.26. IS izstrāde suņu turēšanas nodevu 
iemaksu uzskaitei 

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.   Tika plānots izveidot un ieviest sistēmu, kas ļautu savienot LDC 
Dzīvnieku reģistrā esošo informāciju par Rīgā reģistrētajiem 
suņiem un to īpašniekiem ar RD norēķinu kontos iemaksātajām 
nodevām par suņu turēšanu, lai noteiktu reģistrēto suņu 
saimniekus, kas ir/nav veikuši nodevas samaksu, paredzot iespēju 
automātiski sagatavot un nosūtīt vēstuli suņu īpašniekiem, lai 
atgādinātu tiem par pienākumu veikt ikgadējo suņu turēšanas 
nodevas nomaksu. Finansējuma trūkuma dēļ 2016.gadā sistēma 
netika izstrādāta un ieviesta. 

19.2.27. Infrastruktūras uzlabojumi Rīgas 
pašvaldības kapsētās 

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Aktivitāte vēl tika plānota. 

19.2.28. Kapavietu IS attīstība RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Aktivitāte vēl tika plānota. 

19.2.29. Autoparka pārvaldības sistēmas 
izveide 

 RPP, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Aktivitāte vēl tika plānot. 

19.2.30. Videonovērošanas risinājuma izveide RPP  2015.-2017. Tehnisko projektu izstrādātāji, projektējot tādu objektu kā Salu 
tilta un LNMM pārbūvi, kā arī pilsētas teritoriju lielveikala 
“Maxima” traģēdijas piemiņas vietā un Miera dārzā 
labiekārtošanu, pēc RPP rekomendācijām izstrādāja tehniskos 
risinājumus optimālākam videonovērošanas kameru 
izvietojumam. Kopā ar RD ITC speciālistiem tika sagatavotas 
tehniskās specifikācijas to tālākai pieslēgšanai pilsētas 
Videonovērošanas centram. 

Uzstādītas kameras uz Salu tilta, kuras ierakstās, bet nav 
pieslēgtas pie RPP VNC. LNMM: objekts aprīkots, nepieciešams 
pieslēgt RD datortīklam. Objekti – Zolitūdes piemineklis un Miera 
dārzs – 2016.gadā pilnībā pabeigti.  

RD ITC Veikti pasākumi RPP un RD ITC kompetenču nodalīšanai. 
Pārņemta RPP videonovērošanas sistēmas uzturēšana. 

19.2.31. Ieroču u.c. specinventāra uzskaites un 
aprites sistēmas izveide 

RPP 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Izveidota vienota speciālo līdzekļu un specifiskās lietošanas 
inventāra uzskaite RPP struktūrvienības, kas nodrošina efektīvu 
apriti un racionālāku inventāra iegādes plānošanu un sadali. 

RD ITC Aktivitāte vēl tiek plānota. 

19.2.32. RPP resursu monitoringa sistēmas 
izveide 

RPP 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Šīs aktivitātes ietvaros darbības plānots uzsākt 2017.gadā. 

RD ITC Aktivitāte vēl tiek plānota. 

19.2.33. RPP žurnālu sistēmas attīstība RPP 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Tika apstiprināts budžets 2017.gada ietvaros RPP žurnālu sistēmas 
attīstībai. 

RD ITC Aktivitāte vēl tiek plānota. 
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19.2.34. Vienota videonovērošanas risinājuma 
izveide 

RPP 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Nomainīti divi vecie videonovērošanas serveri un 11 analogās 
videonovērošanas kameras. 

RD ITC Skatīt 19.2.30. 

19.2.35. Elektroniskie nostiprinājuma lūgumi 
Zemesgrāmatai 

RD ITC 2016.-2018. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāti sistēmas papildinājumi elektronisko nostiprinājuma 
lūgumu apmaiņas ar ZG. 

RD ĪD  Izstrādāta universālas darba vietas (UDV) funkcionalitāte 
Elektronisko nostiprinājumu lūgumu sagatavošanai un 
iesniegšanai Valsts vienotajā datorizētajā ZG. 
Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 56.pantu un pārejas 
noteikumu 15.punktu, sākot ar 01.05.2015. tika sagatavoti 
368 elektroniski parakstīti nostiprinājumu lūgumi ZG. Uzsākts 
darbs pie programmatūras izstrādes, lai nodrošinātu datu 
apmaiņu starp RD un Tiesu administrācijas IS. 

Sistēma ieviesta RD ĪD un Rīgas pilsētas pašvaldības Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijā. 
Sagatavoti 754 elektroniski parakstīti nostiprinājumu lūgumi ZG. 
Pabeigts darbs pie programmatūras izstrādes un ar 11.03.2016. 
uzsākta datu apmaiņu starp RD un Tiesu administrācijas IS. 

19.2.36. Nekustamo īpašumu projektu uzskaite RD ITC 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. 

RD ĪD Notikušas vairākas sanāksmes par NĪ investīciju projektu 
uzskaitei nepieciešamajiem uzlabojumiem un funkcionālajiem 
papildinājumiem RDVIS apakšsistēmā Horizon.  

Uzlabojumi NĪ investīciju projektu uzskaitei RDVIS apakšsistēmā 
Horizon netika iekļauti prioritāro darbu sarakstā. Līdz ar to 
uzlabojumu izstrādei netika piešķirti līdzekļi budžetā. 

19.2.37. Pirmpirkumu IS izstrāde RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Aktivitāte vēl tiek plānota. 

RD ĪD Pēc LR VARAM iniciatīvas, 2015.gadā tika uzsāktas sarunas par 
Valsts elektroniskā pakalpojuma izstrādi pašvaldību 
pirmpirkuma tiesību izskatīšanai. Tika lemts jautājums 
nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai 
nodrošinātu šī pakalpojuma elektroniskās formas iespējamību, 
kā arī veikts aptuvens elektroniskā pakalpojuma izstrādes 
izmaksu aprēķins.  

Projekta virzība no LR VARAM puses nav bijusi. 

19.2.38. Pašvaldības ģeotelpiskās    
informācijas sistēmas attīstība 

RD PAD, RD 
struktūrvienības 

2016.-2018. 2015.gadā izstrādāts RĪĢIS datu migrācijas projekts ar darba 
plānu turpmākajam periodam. Realizācija perioda noslēgumā 
atkarīga no piešķirto līdzekļu apmēra un citu, piemēram, 
cilvēkresursu pieejamības. 

Noslēgts līgums ar izstrādātāju un uzsākta RĪĢIS sistēmas datu 
migrācijai nepieciešamo serveru konfigurācija. Nodrošināta 
nepieciešamā programmatūra. Pieprasīti un apstiprināti finanšu 
līdzekļi RĪĢIS datu migrācijai un jaunas pašvaldības ĢIS izstrādei 
2016.gadā (t.sk. metadatu kataloga izstrāde). 

RD ITC 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Izstrādāta ģeotelpisko serveru arhitektūra un procesu shēmas. 
Uzsākta sistēmas modernizācija. 

19.2.39. Ģeotelpiskās informācijas e-
pakalpojumi (ārējie klienti) 

RD PAD 2016.-2018. 2015.gadā pabeigta esošo RD PAD Ģeomātikas pārvaldes 
sniegto pakalpojumu elektronizēšana. 
Turpmāk nepieciešami šo e-pakalpojumu uzlabojumi, gan dēļ 
tirgus attīstības, gan valsts izstrādāto sistēmu iespējām, gan 
pašvaldībā citu e-pakalpojumu izstrāžu ietvaros veiktajiem 
sistēmas uzlabojumiem, kas būtu integrējami esošajos 
pakalpojumos. 
Ja tiks ieviesti jauni pakalpojumi (provizoriski tuvākajā laikā 
varētu būt apmēram 3), tad būs nepieciešamas jaunas 
izstrādes. 

Izstrādāti uzlabojumi esošajiem e-pakalpojumiem – automātiska 
maksājumu piesaiste rēķiniem apmaksas gadījumā. 
Lai samazinātu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos resursus, 
uzsākta sadarbība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) 
par viena RD PAD e-pakalpojuma izvietošanu valsts vienotajā 
ģeoportālā – Ģeolatvija.lv. 
 
 

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

RD PAD 2016.-2018. Darbība notika. Skatīt 19.2.38.aktivitātes progresu (ĢIS ir ģeotelpiskās 
informācijas infrastruktūras sastāvdaļa). 
Tiek uzturēts serveris MAISS, kurā izvietota visa ģeotelpiskā 
informācija – tā aktualizēta un papildināta (adreses, ēkas, 
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ortofotokarte 2016 u.c.). Konsultēti RD darbinieki par piekļuvi 
datiem, nepieciešamajām programmatūrām, kā arī nodrošināta 
tiešā piekļuve datiem no darbinieku darbstacijām. 
Uzturēti un aktualizēti RD PAD datu kopu metadati. 
Izsniegtas ģeotelpisko datu izmantošanas licences dažādām 
vajadzībām. 

19.2.41. Rīgas daudzfunkcionālās 
pozicionēšanas sistēmas EUPOS – 
RĪGA attīstība 

RD PAD (sadarbībā ar 
RD ITC) 

2016.-2018. Darbība notika. Esošo EUPOS-RĪGA sistēmas bāzes staciju tīkla attīstībai un 
stabilitātes nodrošināšanai iegādāti nepārtrauktās barošanas 
bloki. 

19.2.42. Stratēģijas uzraudzības sistēmas 
attīstība 

RD PAD 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. 
 

 Veikti tehniski papildinājumi un funkcionāli uzlabojumi tīmekļa 
vietnē www.sus.lv, lai nodrošinātu SUS darbību atbilstoši jauno 
attīstības plānošanas dokumentu struktūrai. 

RD ITC Aktivitātei netika piešķirts finansējums.  Aktivitātei netika piešķirts finansējums. 

19.2.43. Tīmekļa vietnes www.sus.lv  
uzturēšana un attīstība 

RD PAD 2016.-2020. Darbību plānots uzsākt 2016.gadā. Skatīt aktivitāti 19.2.42. 

19.2.44. Tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv 
uzturēšana un attīstība 

RD PAD  2016.-2020. Tīmekļa vietnē tiek publicēta NVO iesūtītā aktuālākā 
informācija, kā arī likta visa veida RD iestāžu informācija, kas 
būtu noderīga konkrētās apkaimes kopienām. Tīmekļa vietnes 
www.apkaimes.lv funkcionālā darbība netika pilnveidota un 
uzlabota, jo tas paredzēts 2016.gadā. 

Tīmekļa vietnē tiek publicēta NVO iesūtītā aktuālākā informācija, 
kā arī likta visa veida RD iestāžu informācija, kas būtu noderīga 
konkrētās apkaimes kopienām. Tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv   
funkcionālā darbība netika pilnveidota. 

19.2.45. Projektu vadības sistēmas attīstība RD PAD 2016.-2020. Projektu vadības sistēma ir novecojusi un tiek domāts par 
sistēmas optimizāciju. 

Projektu vadības sistēma ir novecojusi un tiek domāts par 
sistēmas optimizāciju. 

19.2.46. Satiksmes vadības centra sistēmas 
attīstība 

RD SD 2016.-2017. 2015.gadā darbība nenotika. Aktivitātei netika piešķirts 
finansējums. 

Nomainītas 4 video kameras, Salu tilta pārbūves ietvaros 
uzstādītas 32 videokameras. 

19.2.47. Sistēmas BEDRES funkcionalitātes 
nodrošināšana RD struktūrvienību 
izmantošanai RDVIS sistēmā 

RD SD 2017. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Netika piešķirti līdzekļi RD SD sistēmas integrēšanai RDVIS. 

19.2.48. Tiesvedību atbalsta sistēmas izveide RD Juridiskā pārvalde, 
RD ITC, RD MVD 

2016.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. 

19.2.49. Elektronisko dokumentu uzglabāšana 
un arhivēšana 

RD ITC, 
RD Sekretariāts, RD FD 

2017.-2018. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Saskaņoti pamatlīdzekļu inventarizācijas lietu (grāmatvedības 
dokumenti) arhivēšanas formāti un kārtība. 
Izstrādāta programmatūras prasību specifikācija elektronisko 
dokumentu uzglabāšanai un arhivēšanai. 

19.2.50. Rīgas pilsētas pašvaldības portāla 
izveide 

RD SAN (sadarbībā ar 
RD ITC un 

struktūrvienībām) 

2016.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Izveidots un veiksmīgi darbojas nodibinājuma “Riga.lv” portāls 
www.riga.lv, līdzšinējais pašvaldības portāls www.riga.lv tagad 
darbojas kā portāls https://pasvaldiba.riga.lv/, šī portāla 
uzlabošanai finansējums nav piešķirts.  
Sadarbībā ar RD SAN veiktas aktivitātes Rīgas pilsētas pašvaldības 
portāla attīstībai. 

19.2.51. Būvniecības IS un RDVIS integrācija RD ITC 2016.-2017. Noslēgts līgums ar LR EM par BIS un RDVIS integrāciju. Uzsākti 
izstrādes darbi. 

Pabeigta BIS un RDVIS integrācija atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
Sadarbībā ar Būvvaldi un RD PAD uzsākts projekta rezultāta 
ieviešanas darbs. 

Būvvalde 2016. Darbība plānota 2016.gadā. 2016.gadā ir pabeigta RDVIS un BIS sasaistes realizācija un nodota. 
Testa vidē notestēta un darbojas. Atbildīgās institūcijas (bija 
LR EM, tagad BVKB) ar Rīgas pilsētas pašvaldību nav parakstījušas 
sadarbības līgumu par BIS lietošanu pašvaldībā. 
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19.2.52. Ģeotelpiskās informācijas moduļa 
pakalpojuma “Ģeodēziskā 
izpildmērījuma izvērtēšana un 
iesniegšana reģistrācijai” ieviešana 

RD ITC 2016.-2017. Darbība plānota 2016.gadā. Veikti pasūtīto funkcionālo izmaiņu realizācija 
lietojumprogrammā. 

Būvvalde 2016.-2017. Darbība plānota 2016.gadā. Pabeigta pakalpojuma izstrāde un pieņemšana. 01.03.2017. e-
pakalpojums būs pieejams plašākai sabiedrībai. 

19.2.53. Jaunas IS izstrāde dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas (DzMPK) 
funkciju nodrošināšanai 

DzMPK, RD ITC 2017.-2020. Darbību plānots uzsākt 2017.gadā. Izstrādāta programmatūras prasību specifikācijas dokumentācija. 

19.2.54. Vienotas saziņas sistēmas izveidošana 
un zvanu uzskaites sistēma 

RD ITC (sadarbībā ar 
RPP, Būvvaldi, RD PIP, 

RD LD, RD APC)  

2016.-2020. Darbība plānota 2016.gadā. Skatīt 19.2.55. 

19.2.55. RD tālruņu centrāles attīstība RPP 2016. 
 

Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. 

RD ITC Veikta risinājumu testēšana un pilotprojekta realizācija. Veikta zvanu centrāles funkcionalitātes ieviešana 3 iestādēs. 

Būvvalde Darbība plānota 2016.gadā. Sadarbībā ar RD ITC šobrīd notiek aktīvs darbs Rīgas pilsētas 
Būvvaldes KAC zvanu centra modernizācijā, finanšu resursu 
ietvaros. 

19.2.56. RD LD un RSD tālruņu centrāles 
attīstība 

RPP  2016.-2017. Darbība plānota 2016.gadā. Infrastruktūras sagatavošana, lai līdz 2019.gadam var ieviest 
vienoto zvanu centru RPP. 
Atkarībā no piešķirtā finansējuma, 2017.gadā paredzēta telefonu 
iekārtu nomaiņa visās RPP dežūrdaļās un dežūrposteņos. 

RD ITC Aktivitāte vēl tika plānota. 

Būvvalde Sadarbībā ar RD ITC uzsākta Rīgas pilsētas Būvvaldes KAC zvanu 
sistēmas modernizēšana, panākts, ka uz 70% telefonzvanu tiek 
sniegtas atbildes. Plānots izveidot izvēlnes iespējas un novirzīt 
telefonzvanus uz speciālistiem. 

U19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus 

19.3.1. Esošās pašvaldības struktūras un to 
pilnveidošanas iespēju izvērtēšana, 
novēršot funkciju dublēšanos, efektīvi 
izmantojot līdzekļus 

RD iestādes 2015.-2017. Darbība notiek pastāvīgi. Darbība notiek pastāvīgi. 

RD IKSD 2016.-2017. Darbība plānota 2016.gadā. Reorganizēta RIIMC struktūra. RIIMC Metodiskās bibliotēkas 
funkcijas nodotas RCB. 

RD LD 2016.-2017. 2015.gadā ir veikts RD LD KVS iekšējais audits, kā rezultātā visi 
procesi tika pārskatīti un aktualizēti. 

2016.gadā ir veikts RD LD KVS iekšējais audits, kā rezultātā visi 
procesi tika pārskatīti un aktualizēti. 
2016.gadā saskaņā ar ikgadējo iekšējā audita plānu, tika veikts 
audits trīs RD LD pakļautības iestādēs.    

RD PAD 2016.-2020. Darbība plānota 2016.gadā. Ar RD priekšsēdētāja 01.02.2016. rīkojumu Nr.19-r, RD PAD 
Stratēģiskās vadības pārvalde noteikta kā atbildīgā struktūrvienība 
par ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu Rīgas pilsētas 
pašvaldībā. 
Papildus skatīt aktivitātes 19.2.38. un 19.2.40.  

Būvvalde 2016.-2017. Darbība plānota 2016.gadā. Pakāpeniska procesu elektronizācija – reklāmas atļaujas, izziņa par 
būves neesību, izpildmērījumu, Zemes ierīcības projektu 
saskaņošana un izsniegšana elektroniski. 
Tiek strādāts pie procesu optimizācijas un informācijas pieejamību 
arī citām struktūrvienībām. 

19.3.2. Budžeta plānošanas pilnveidošana 
saskaņā ar pilsētas stratēģiskajiem 
uzstādījumiem un valsts politiku, 
pārejot uz vidēja termiņa (trīs gadu) 
budžetu 

RD PAD  2016.-2020. 
 
 

Konceptuāli ir izveidota stratēģijas ieviešanas sistēma, kas 
nodrošinātu budžeta plānošanu atbilstoši stratēģiskajiem 
uzstādījumiem. 

Darbības nav  notikušas. 

RD FD  Uzsākta Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 3 gadu plānošana, 
RD Budžeta komisijā jūnijā un novembrī apstiprināts Ziņojums 

RD Budžeta komisijā 10.11.2016. apstiprināts Ziņojums par Rīgas 
pilsētas pašvaldības triju gadu budžeta ietvaru 2017.-2019.gadam.   
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par Rīgas pilsētas pašvaldības triju gadu budžeta ietvaru 2016.-
2018.gadam.   

19.3.3. Pasākumu īstenošana budžeta 
izdevumu ierobežošanai un 
pašvaldības veikto funkciju 
optimizēšanai 

RD FD  2015.-2017. Pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2015.gadā palielinoties par 
7%, izdevumi pieauga tikai par 3%. 

2016.gadā turpinājās pašvaldības budžeta ieņēmu pieaugums, kas 
sasniedza 7,9% pret iepriekšējo gadu. Pašvaldības budžeta 
izdevumi, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, palielinājās tikai par 3%. 

U19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu 

19.4.1. Pilsētas attīstības plānošanas 
dokumentos iekļauto nostādņu 
īstenošana un plānoto aktivitāšu 
uzraudzība un koordinācija 

RD PAD, RD 2016.-2020. 03.12.2015. RD PAD organizēja ikgadējo semināru 
iesaistītajiem SUS koordinatoriem. 
Vienlaikus no 27.05.2015.-22.07.2015. veikta aptauja par Rīgas 
iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā 
notiekošajiem procesiem. 
Sagatavots 2014.gada pārskats par Stratēģijas un Programmas 
ieviešanu. 
Veikta Programmas rīcības un investīciju plāna aktualizācija, 
dokumenti apstiprināti RD. 

14.12.2016. RD PAD organizēja ikgadējo semināru iesaistītajiem 
SUS koordinatoriem. 
Vienlaikus no 28.06.2016.-30.09.2016. veikta aptauja, t.sk. 
pētījums par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības 
darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem. 
Sagatavots 2015.gada pārskats par Stratēģijas un Programmas 
ieviešanu. 
Veikta Programmas rīcības un investīciju plāna aktualizācija, 
dokumenti apstiprināti RD. 

19.4.2. Vienota pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu reģistra 
izveidošana 

RD PAD  2016. Līdz 2016.gada beigām plānots papildināt tīmekļa vietni 
www.sus.lv ar sadaļu “Reģistrs”, kurā tiks apkopoti Attīstības 
plānošanas dokumenti. 

Veikti tehniski papildinājumi un funkcionāli uzlabojumi tīmekļa 
vietnē www.sus.lv, papildinot to ar sadaļu “Reģistrs”, lai 
nodrošinātu SUS darbību atbilstoši jauno attīstības plānošanas 
dokumentu struktūrai. 

19.4.3. Tematiskā plānojuma “Teritorijas 
valsts un pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai” izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. 
 

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.4. Tematiskā plānojuma “Rīgas 
kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais 
plānojums” izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.5. Tematiskā plānojuma “Ūdens teritoriju 
un krastmalu tematiskais plānojums” 
izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.6. Tematiskā plānojuma 
“Uzņēmējdarbības funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamo 
teritoriju tematiskais plānojums” 
izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.7. Tematiskā plānojuma “Rīgas brīvostas 
tematiskais plānojums” izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.8. Tematiskā plānojuma “Ainavu 
tematiskais plānojums” izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.9. Tematiskā plānojuma “Aizsargjoslu un 
aprobežojumu tematiskais plānojums” 
izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
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01.12.2016. 
19.4.10. Tematiskā plānojuma “Transporta 

attīstības plāns” izstrāde 
RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 

uzsāksies 03.11.2016. 
Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.11. Tematiskā plānojuma “Meliorācijas 
attīstības tematiskais plānojums” 
izstrāde  

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.12. Tematiskā plānojuma “Mājokļu 
attīstības tematiskais plānojums” 
izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.13. Tematiskā plānojuma “Apstādījumu 
struktūras un publisko ārtelpu 
tematiskais plānojums” izstrāde 

RD PAD 2014.-2017. TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas 
uzsāksies 03.11.2016. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem no 03.11.-
01.12.2016. 

19.4.14. Tematiskais plānojums “Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas publisko ārtelpu plāns” 

RD PAD 2017.-2019. 2013. un 2014.gadā veiktie pētījumi:  

• “Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas 
vēsturiskajā centrā”; 

• “Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma 
izpēte Rīgas centra daļā”; 

• “Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas 
struktūras attīstības pamatnosacījumiem”.  

2015.gadā saņemti ekspertu – ainavu arhitekta un transporta 
plānošanas speciālista konsultāciju pakalpojumi RVC publiskās 
ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu risināšanai, 
lai sagatavotu un 2017.gadā uzsāktu TmP izstrādi. 

Sabiedrības informēšanas un iepazīstināšanas ar priekšlikumiem 
RVC TmP (Mājoklis un Publiskā ārtelpa) ietvaros tika organizēts 
3 diskusiju cikls par publiskās ārtelpas kvalitāti un tās attīstības 
perspektīvām RVC.  

19.4.15. Tematiskais plānojums “Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas mājokļu attīstības plāns” 

RD PAD 2017.-2019. 2014.gadā veikti pētījumi “Mājokļu attīstība Rīgas vēsturiskajā 
centrā un tā aizsardzības zonā”, “Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti”. 
2015.gadā saņemts eksperta – mājokļu un dzīvojamās vides 
attīstības speciālista konsultācijas pakalpojums “Pašvaldības 
loma mājokļu jomas attīstībā pilsētu vēsturiskajos centros”, lai 
sagatavotu un 2017.gadā uzsāktu TmP izstrādi. 

Sabiedrības informēšanas un iepazīstināšanas ar priekšlikumiem 
RVC TmP (Mājoklis un Publiskā ārtelpa) ietvaros tika organizēts 
trīs diskusiju cikls par diskusiju ciklā par publiskās ārtelpas kvalitāti 
un tās attīstības perspektīvām RVC. 

19.4.16. Tematiskais plānojums “Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas un attīstības plāns” 

RD PAD 2017.-2019. 2013.gadā veikts pētījums “Rīgas domes atbalsta nekustamo 
īpašumu īpašniekiem, kuri nodrošina RVC un tā aizsardzības 
zonas autentiskuma saglabāšanu un ēkas statusam un 
kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu ēku atjaunošanu un 
restaurāciju, efektivitātes novērtējums”, 2014.gadā veikts 
pētījums “Kvalitatīvs novērtējums par laikā no 2006.-
2013.gadam veikto apbūves pārveidojumu ietekmi uz RVC un 
tā Aizsardzības Zonas Īpašās Nozīmes Universālo Vērtību”.  

2017.gadā plānots veikt nepieciešamos papildu pētījumus un 
sagatavošanās darbus TmP izstrādes uzsākšanai 2018.gadā. 

19.4.17. Rīgas teritorijas plānojuma līdz 
2030.gadam  izstrāde 

RD PAD 2012.-2018. 
 

19.09.2016. noslēgts līgums Nr.DA-16-120-lī ar SIA “Grupa93” 
Par atklātu konkursu “Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde” 
id.Nr. RD PAD 2016/7. 

Sanāksmes TmP paplašinātajām darba grupām risinājumu 
saskaņošanai. 
Sabiedrības iepazīstināšana ar TmP projektiem, kuru ietvaros 
prezentētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas darba varianta 
kartes u.c. materiāli (03.11.-01.12.2016.). 
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19.4.18. Teritorijas plānojumu īstenošanas 
uzraudzība (monitorings) 

RD PAD 2016. – pastāvīgi Darbība plānota 2016.gadā. Jaunu attīstības iniciatīvu vērtēšana, plānošanas dokumentos 
ietverto risinājumu skaidrošana, kā arī plānošanas dokumentu 
izstrāde, kuros detalizē spēkā esošo plānošanas dokumentu 
risinājumus. 

19.4.19. Skanstes apkaimes lokālplānojums un 
tā īstenošanas programmas izstrāde 

RD PAD 2013.-2017. Sagatavots un 21.04.2015. pieņemts RD lēmums Nr.2492 “Par 
Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas 
nodošanu pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un 
publiskās apspriešanas rezultātiem”. 

Veikta iepirkuma procedūra par Skanstes apkaimes teritorijas 
lokālplānojuma papildu darbiem. 14.11.2013. noslēgtā 
pakalpojuma līguma Nr.DA-13-186-lī grozījumi Nr.5 (15.07.2016.) 
par papildu darbiem un līguma izpildes termiņa pagarināšanu. 
Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma ietvaros ir izstrādāta 
“Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātas virsūdeņu novadīšanas 
sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcija 
(vadlīnijas)”. 

19.4.20. Dārziņu apkaimes publiskās 
infrastruktūras attīstības tematiskā 
plānojuma izstrāde 

RD PAD 2015.-2017. Ar 23.11.2015. līgumu Nr. DA-15-107-lī SIA “Metrum R” uzsācis 
Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības TmP 
izstrādi. Ir pieņemts 1. un 2.starpziņojums un notiek darbs pie 
3.starpziņojuma. 

2016.gada novembrī tika iesniegts projekta 3.starpziņojums. 
Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.3.punktā noteiktajam,  
pakalpojuma daļa ir izpildīta un atbilst noslēgtā Līguma 
noteikumiem – Izstrādāti telpiskie risinājumi Dārziņu apkaimes 
teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, 
transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības 
iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas 
nodrošinājumam, tā radot priekšnoteikumus Dārziņu apkaimes 
līdzsvarotai sociālekonomiskajai un telpiskajai attīstībai nākotnē. 

19.4.21. Veikt patvaļīgās būvniecības 
ierobežošanu bērnudārzos, autogāzes 
uzpildes stacijās, autostāvvietās, 
reklāmas objektos, sarkano līniju 
robežās un tauvas joslās 

Būvvalde 2016. – pastāvīgi Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt 
patvaļīgu būvniecību ne tikai tauvas joslā, bet jebkur citur, kam 
seko attiecīgas darbības. 
 

Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt 
patvaļīgu būvniecību ne tikai ielu sarkanajās līnijās, bet jebkur 
citur, kam seko attiecīgas darbības. 
Būvvalde ir uzsākusi aizvietotāja izpildes autogāzes uzpildes 
stacijās, autostāvvietās utt., informācija pieejama Būvvaldes ārējā 
tīmekļa vietnē www.rpbv.lv     

19.4.22. Ieņēmumu daļas izpildes un stingras 
budžeta izdevumu daļas kontroles  
nodrošināšana, sekmējot sabalansēta 
budžeta izpildi pārskata gadā 

RD FD Pašvaldības 
budžeta pārvalde 

2015.-2017. Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un 
nodrošinot budžeta izpildes kontroli, Rīgas  pilsētas pašvaldībai 
2015.gadā izdevās būtiski samazināt budžeta deficīta apjomu 
no plānotajiem EUR 51,7 milj. līdz 3,8 milj. 

Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un nodrošinot 
budžeta izpildes operatīvo kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldības 
2016.gada budžetā tika nodrošināts pārpalikums EUR 33,8 milj. 
apmērā. 

19.4.23. Rīgas pilsētas administratīvās 
teritorijas adrešu sakārtošanas 
projekts 

Būvvalde 2015.-2020. Sakārtotas adreses Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, 
Šampētera, Zasulauka, Atgāzenes, Bieriņu, Torņakalna, 
Bišumuižas, Katlakalna, Salu, Mangaļsalas, Vecāķu, 
Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimēs un Usmas un 
Gardenes ielās.   

Sakārtotas adreses Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, 
Sarkandaugavas, Trīsciema, Berģu, Brekšu, Bukultu, Juglas, Sužu, 
Čiekurkalna, Mežaparka, Teikas, Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku 
apkaimēs. 

U19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju 

19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā 
pārskata sagatavošana 

RD FD 2015.-2017. Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats 
par 2014.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē latviešu 
un angļu valodās. 

Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats par 
2015.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē latviešu un angļu 
valodās. 

19.5.2. Regulāra sabiedrības informēšana par 
pašvaldības finanšu un budžeta 
aktualitātēm, kā arī atbildes uz 
sabiedrību interesējošiem 
jautājumiem 

RD SAN 
 

2015.-2017. Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses 
relīzes, organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas 
ar RD amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc 
žurnālistu pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie 
materiāli. Tiek pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības portāli 
www.riga.lv un www.info.riga.lv, kuros informācija tiek 
aktualizēta vairākas reizes dienā. Sākta aktīva komunicēšana ar 
iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos tīklos 

Saskaņā ar RD SAN tiesājām funkcijām gatavotas preses relīzes, 
organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar RD 
amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu 
pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Darbojas 
un tiek pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības portāli www.riga.lv 
un https://pasvaldiba.riga.lv/, kuros informācija tiek aktualizēta 
vairākas reizes dienā. Turpināta aktīva komunicēšana ar 
iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos tīklos www.twitter.com 
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www.twitter.com un www.facebook.com, izplatot informāciju, 
atbildot uz jautājumiem un ierosinājumiem. 

un www.facebook.com, izplatot informāciju, atbildot uz 
jautājumiem un ierosinājumiem.  

RD FD Pašvaldības Publiskā pārskata sagatavošana, sabiedrības 
regulāra informēšana par pašvaldības finanšu un 
ekonomiskajām aktualitātēm sadarbībā ar RD SAN, kā arī 
atbilžu sniegšana uz iedzīvotāju vēstulēm. 

Pašvaldības Publiskā pārskata sagatavošana, sabiedrības regulāra 
informēšana par pašvaldības finanšu un ekonomiskajām 
aktualitātēm sadarbībā ar RD SAN, kā arī atbilžu sniegšana uz 
iedzīvotāju vēstulēm. 

U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai 

19.6.1. Sadarbība ar starptautiskajām 
kredītreitinga aģentūrām 

 

RD FD Resursu 
pārvalde 

 

2015.-2017. RD FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām 
“Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, 
nodrošinot aģentūras ar nepieciešamo finanšu un ekonomisko 
informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldību, organizējot aģentūru 
pārstāvju vizītes Rīgā. 

RD FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām 
“Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, nodrošinot 
aģentūras ar nepieciešamo finanšu un ekonomisko informāciju 
par Rīgas pilsētas pašvaldību, organizējot aģentūru pārstāvju 
vizītes Rīgā. 

U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā) 

19.7.1. Informatīvie un izglītojošie 
pasākumi/projekti par līdzdalības 
iespējām pašvaldības darbībā un par 
pienākumiem attiecībā pret dažādām 
pašvaldības iedzīvotāju grupām 

RD IKSD  Pastāvīgi Notiek nepārtraukti atbilstoši piešķirtajam finansējumam 
sadarbībā ar NVO. 

Izveidots jauns projektu konkurss, kurā atbalstu saņēmušas 
19 apkaimju iniciatīvas tādās apkaimēs kā Čiekurkalns, Mežaparks, 
Trīsciems, Dārziņi, Bieriņi, Ziepniekkalns, Āgenkalns un citur.  

19.7.2. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas 
aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros 
iesaistās dažādas sabiedrības grupas 

RD IKSD  Pastāvīgi Aktivitātes notiek nepārtraukti ar visām augstāk un zemāk 
minētajām darbībām, sniedzot atbalstu NVO un citām 
sabiedrības grupām. 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” projektā “Tilts 2016” kopā ar 
citām NVO izstrādāja izglītojošu programmu,  devās uz skolām, 
sniedzot skolēniem informāciju par pilsoniskās  līdzdalības 
prasmēm, iesaistot viņus arī konkrētās līdzdalības aktivitātēs. 
Projekta ietvaros tika rīkots biedrību un nodibinājumu Bazārs, lai 
veidotu savstarpējos kontaktus un attīstītu sadarbību. 

19.7.3. Pašvaldības sadarbības memorands ar 
NVO, kā arī RD izveidotās 
konsultatīvās padomes, darba grupas 
un publiskās apspriešanas 

RD (pašvaldības 
iestādes, 

struktūrvienības) 
RD IKSD 

Pastāvīgi Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Izveidota darba grupa pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas 
veicināšanai, kurā tika pārstāvēti gan domes deputāti, gan dažādu 
pašvaldības  institūciju pārstāvji, gan NVO pārstāvji. Izstrādāti 
priekšlikumi gan Latvijas 100-gadei, gan pilsonisko iniciatīvu 
veicināšanai. 

19.7.4. Regulāra iedzīvotāju aptauja RD IKSD  2017. Paredzēta 2017.gadā. Paredzēta 2017.gadā. 

U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām 

19.8.1. Pašvaldības un NVO sadarbības 
memoranda ietvaros – sabiedrības 
iesaistes un aktīvas līdzdalības 
pašvaldības lēmumu pieņemšanā un 
īstenošanā nodrošināšana, attīstot 
pastāvīgu partnerību starp pašvaldību 
un NVO 

RD PAD  Pastāvīgi Jauno plānošanas dokumentu ietvaros ir notikusi sadarbība ar 
dažādām NVO, iesaistot plānošanas procesos. 

Jauno plānošanas dokumentu ietvaros ir notikusi sadarbība ar 
dažādām NVO, iesaistot plānošanas procesos. 

RD IKSD Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. 2016.gadā pašvaldības un NVO sadarbības memorandam 
pievienojās 8 jaunas organizācijas, RD Konsultatīvā padomes 
sabiedrības integrācijas jautājumos izskatījusi un apstiprinājusi 
pašvaldības integrācijas programmas rīcības plāna 2015.gada 
rezultātus. 

19.8.2. Apkaimju identitātes un to iedzīvotāju 
piederības izjūtas savai apkaimei 
stiprināšana  

 

RD PAD 2017.-2020. Tiek uzturēta tīmekļa vietne www.apkaimes.lv.  
Tikšanās ar Torņakalna apkaimes aktīvistu par 
problēmjautājumiem šajā apkaimē, dalība RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes organizētajos sabiedrības līdzdalības 
pasākumos – “Apkaimju gids”, tikšanās ar attīstītājiem no 
SIA “HANNER Real Estate", kas realizē projektu “Jaunā Teika”. 
Tika pārrunāti jautājumi, kas skar Teikas apkaimi un potenciālo 
nākotnes sadarbību saistībā ar iedzīvotāju konsolidāciju un 
publiskās telpas izmantošanu kvartālā. 

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tiek risināts 
jautājums par apkaimju centru noteikšanu un nosacījumiem to 
attīstībai. 
Dalība RPR vadītā URBACT III projekta CHANGE vietējā atbalsta 
grupā. Projekts nodarbojas ar sabiedrības kopdarbībā balstītu 
publisko pakalpojumu modeļa izveidi sadarbojoties ar Rīgas 
apkaimju organizācijām (Čiekurkalns un Sarkandaugava). 
28.09.2016. dalība konferencē “Rīgas apkaimju NVO pieredzes 
apmaiņai”.  
Prezentācija “Apkaimju attīstība Rīgā”. 30.11.2016. “Rīga dimd – 
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iedzīvotāji domā, runā, dara” DARBNĪCA I – PIEDERĪGĀ RĪGĀ 
vadīšana un moderēšana. Identificētas problēmas, riski un 
nepieciešamās rīcības un atbalsts. 
Dalība RD IKSD rīkotajā Apkaimju iniciatīvu konkursā, veicot 
ekspertīzi iesniegtajiem projektiem un iniciatīvām. 

19.8.3. Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju, ielu 
svētku un citu pasākumu, kuri vērsti uz 
iedzīvotāju līdzdalību apkaimes 
attīstībā un iekļaušanos apkaimes 
kopienā, organizēšana 

AI 
 
 

2015. – pastāvīgi Konkurss Dārziņu apkaimē “Dārziņu apkaimes sakoptākais 
dārzs un tam piegulošā teritorija”, piedalās 22 īpašnieki. 
Maskavas forštates iedzīvotāju forums. 

Konkurss Dārziņu  apkaimē “Dārziņu apkaimes sakoptākais dārzs 
un tam piegulošā teritorija”, piedalās 22 īpašnieki. 
Divi iedzīvotāju forumi Ķīpsalas un Maskavas forštates apkaimēs. 
Lienes ielas svētki Grīziņkalna apkaimē. 
Spodrības mēnešu aktivitātes apkaimēs aprīlī un maijā. 
Bezdarbnieku nodarbinātības pasākumi pagaidu darbos (02.-
31.12.) un skolēnu nodarbinātība vasaras mēnešos. 
Represēto svētku pasākumi 2x gadā (25.03. un 16.06.) Šķirotavā. 
Jāņu ielīgošanas pasākumi un Ziemassvētku gadskārta pasākumi 
apkaimēs (Maskavas forštatē, Ķengaragā, Pļavniekos). 

ZI 2016. – pastāvīgi Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes 
priekšpilsētas teritorijās 67 vietās un izvesti atkritumi no 
26 vietām, organizētas 8 lapu savākšanas vietas un lapu 
izvešana. 

Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes 
priekšpilsētas teritorijās 90 vietās un izvesti atkritumi no 
38 vietām, organizētas 8 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana. 
Finansiāli atbalstīta Zvejnieku un Sporta svētku rīkošana 
Mangaļsalā (17.5.1.punkts “Kultūras projekti apkaimēs, kas 
robežojas ar ostas teritoriju”). 

PI 2016. – pastāvīgi Lielās Talkas pasākumu koordinēšana un organizēšana. Lielās Talkas pasākumu koordinēšana un organizēšana. 
Atzīmējot E.Smiļģa jubileju, PI kopā ar E.Smiļģa muzeju, Latvijas 
Kultūras akadēmiju un iedzīvotājiem, rīkoja Eduarda Smiļģa ielas 
sakopšanas akciju. 

U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām 

19.9.1. Sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu 
un Rīgas aglomerācijā esošajām 
pašvaldībām un pašvaldību 
organizācijām (LPS, LLPA u.c.) 

RD LD 2016.-2020. 2015.gadā darbība notika. 2016.gadā darbība notika. 

RD PAD Nodrošināta regulāra sadarbība, kā arī dalība vairākos 
pasākumos, kas saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem 
izaicinājumiem, piemēram, tika nodrošināta dalība Piekrastes 
sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmēm, RPR 
Konsultatīvās komisijas sēdēs, dalība Radošo kvartālu un 
teritoriju forumā, dalība seminārā “Degradētu vai nelietotu 
telpu pagaidu izmantošanas modeļi Baltijas valstīs, Vācijā un 
Šveicē”, dalība URBACT konferencē, dalība seminārā “Sasaistes 
izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu 
vietējā līmenī”, pieredzes apmaiņas vizīte Carnikavā saistībā ar 
iepriekšējā ES fondu perioda realizētajiem pretplūdu 
pasākumiem. Sadarbībā ar LLPA ir noritējis intensīvs darbs pie 
ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu 
apguves. 

Jauno plānošanas dokumentu ietvaros ir notikusi sadarbība ar RPR 
un Rīgai pieguļošajām pašvaldībām, lūdzot sniegt priekšlikumus 
dokumentu izstrādei, kā arī sniegt viedokli par izstrādātajām 
redakcijām. 
Tiek sniegti nosacījumi un atzinumi pieguļošo pašvaldību 
plānošanas dokumentu izstrādei. 
Dalība RPR konsultatīvajā komisijā, LPS un LLPA organizētajās 
sanāksmēs. 

19.9.2. Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja 
dalība ES Reģionu komitejas locekļu 
delegācijā kopā ar 3 novadu 
pašvaldību pārstāvjiem, 2 republikas 
pilsētu pašvaldību pārstāvjiem un LPS 
priekšsēdētāju 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES 
Reģionu komitejas locekļu delegācijā. 

Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu 
komitejas locekļu delegācijā. 
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19.9.3. Sadarbība ar LR Ārlietu ministriju un 
citām valsts pārvaldes iestādēm, 
EK pārstāvniecību Latvijā un dažādām 
ārvalstu vēstniecībām LR un 
LR vēstniecībām ārvalstīs 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku 
pasākumu rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību 
rīkotajos pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību 
pārstāvjiem. 

Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku pasākumu 
rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību rīkotajos 
pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem. 

• Ikgadējās LR akreditēto vēstnieku tikšanās ar RD priekšsēdētāju 
Rīgā, Valsts mākslas muzejā 23.02.2016.  nodrošināšana; 

• Pēc Azerbaidžānas vēstniecības lūguma – Azerbaidžānas 
Parlamenta delegācijas tikšanās ar RD vadību nodrošināšana 
10.03.2016. vizītes Rīgā ietvaros; 

• RD priekšsēdētāja dalības nodrošināšana ES vēstnieku 
pusdienās Nīderlandes prezidentūras ietvaros Rīgā, 
12.04.2016.; 

• Pēc Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības lūguma – RD 
priekšsēdētāja tikšanās ar Ķīnas Nacionālā Tautas Kongresa 
pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieku un pavadošo 
delegāciju nodrošināšana 30.05.2016. delegācijas vizītes Rīgā 
ietvaros; 

• Pēc Uzbekistānas valsts lūguma, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) Attīstības programmas ietvaros sadarbībā ar LR Ārlietu 
ministriju – Uzbekistānas valsts augsta un vidēja līmeņa ierēdņu 
delegācijas uzņemšanas nodrošināšana RD 08.09.2016., 
prezentācijas un  Spīķeru kvartāla apmeklējums; 

• Tatarstānas Republikas prezidenta oficiālās vizītes Latvijā  
ietvaros – delegācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgas 
Rātsnamā 06.10.2016., tikšanās ar RD vadību, potenciālo 
sadarbības projektu apspriešana, t.sk. pārrunas par Vienošanās 
par sadarbību starp Rīgu un Kazaņu izstrādāšanu. 

U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību 

19.10.1. Sadarbības veicināšana ar 
starptautiskām 
organizācijām/institūcijām un 
sadarbības tīkliem, pārstāvot Rīgas 
pilsētas intereses tajos un organizējot 
RD vadības, RD deputātu un Rīgas 
pilsētas pašvaldības darbinieku dalību 
starptautisko organizāciju/institūciju 
un sadarbības tīklu iniciētos 
pasākumos 

RD ĀP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. – pastāvīgi 
 
 
 
 
 
 
 

Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku dalība starptautisko 
organizāciju/institūciju un tīklu iniciētos pasākumos (veiktas 
nepieciešamās formalitātes komandējumu nodrošināšanai, 
t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana utt.). 

Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku dalība starptautisko 
organizāciju/institūciju un tīklu iniciētos pasākumos (veiktas 
nepieciešamās formalitātes komandējumu nodrošināšanai, t.sk. 
vizīšu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana utt.).  
Nozīmīgākie pasākumi: 

• RPP pārstāvja dalības nodrošināšana Baltijas pilsētu savienības 
konferencē “Eiropas bēgļu krīzes ietekme uz Baltijas jūras 
reģiona pilsētām” Rostokā (Vācija) 14.03.-16.03.2016.; 

• Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju dalības nodrošināšana 
Vēsturisko pilsētu apvienības 15.starptautiskajā konferencē 
“Gudras, inovatīvas un radošas nākotnes vēsturiskās pilsētas” 
Bād Išlā (Austrija) 07.06.-09.06.2016.;  

• Dalība festivālā “Sail Gdansk”, asociācijas sanāksmē “Baltic Sail” 
un jaunā asociācijas līguma parakstīšanā 30.06.-03.07.2016. 
Gdaņskā (Polija). Iepazīšanās ar “Sail Gdansk” festivāla 
organizēšanu un norisi, nodrošināta Rīgas komandas 
piedalīšanās “Baltic Sail Nations Cup” sacensībās sadarbībā ar 
Latvijas Match Race asociāciju;  

• RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas, asociācijas 
“Energy Cities” valdes sekretāres dalības nodrošināšana Eiropas 
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pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijas 
“Energy Cities” valdes locekļu sēdē Briselē (Beļģija) 25.10.-
27.10.2016.; 

• Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” ikgadējā 
konference un AGM Milānā (Itālija) 16.11.-19.11.2016. Rīgas 
dalība un tikšanās ar “Eurocities” Sociālā foruma vadību 
nodrošināšana. 

19.10.2. Starptautisko organizāciju/institūciju 
un sadarbības tīklu pārstāvju 
uzņemšanas koordinēšana un 
organizēšana RD 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Skatīt aktivitāti 19.10.7.  Skatīt aktivitāti 19.10.7. 

19.10.3. RD vadības dalības organizēšana 
nozīmīgos starptautiskos projektos, 
pasākumos, kongresos un konferencēs 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskos 
projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas 
nepieciešamās formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana). 

Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskos 
projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas 
nepieciešamās formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana), t.sk.: 

• RD  vadības delegācijas dalības nodrošināšana Starptautiskā 
konferencē par ES pilsētu vietējo pašvaldību labās pārvaldības 
praksi, izaicinājumiem un perspektīvām Sofijā (Bulgārija) 
30.03.-01.04.2016. Pieredzes apmaiņa ar citu pašvaldību 
pārstāvjiem, tikšanās ar ES Vietējo un Reģionālo Pašvaldību 
Kongresa pārstāvjiem; 

• RD priekšsēdētāja un pavadošās delegācijas dalības 
nodrošināšana 5.ikgadējā ES galvaspilsētu mēru sanāksmē 
Amsterdamā (Nīderlande) 20.04.-21.04.2016. Tikšanās ar EK 
Reģionālās politikas komisāru, Nīderlandes iekšlietu ministru un 
Eiropas Parlamenta pārstāvjiem. Tika nolemts nākamo tikšanos 
organizēt Rīgā; 

• Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana Eiropas 
galvaspilsētu izpilddirektoru ikgadējā tikšanās Vīnē (Austrija)  
05.10.-07.10.2016.; 

• RD Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja 
dalības nodrošināšana sanāksmē par Eiropas pilsētu mobilitātes 
jautājumiem (“European 2020 City Mobility meeting”) – apaļā 
galda diskusijā starp apmēram 20 vicemēriem, kas atbildīgi par 
pilsētu transporta jautājumiem Barselonā (Spānija) 14.11.-
16.11.2016.; 

• RD priekšsēdētāja un pavadošās delegācijas dalības 
nodrošināšana starptautiskajā mēru samitā “Eiropa: bēgļi ir 
mūsu brāļi un māsas” Vatikānā, Romā (Itālija) 09.12.-
10.12.2016. 

19.10.4. Sadarbības veicināšana ar Rīgas 
sadarbības un sadraudzības pilsētām 
ārvalstīs, pārstāvot Rīgas pilsētas 
intereses un organizējot RD vadības, 
RD deputātu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku dalību 
aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās 
un pie sadarbības partneriem 

RD ĀP 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016. – pastāvīgi Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības 
pilsētās un pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās 
formalitātes, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana). 

Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības 
pilsētās un pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās 
formalitātes, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana). Nozīmīgākās vizītes: 

• RD  SD pieredzes apmaiņas brauciena nodrošināšana uz Minsku 
(Baltkrievija)  21.03.-24.03.2016. Tikšanās ar Minskas pilsētas 
profila struktūrvienību pārstāvjiem, lai pārrunātu pieredzi 
sniega izvešanā ziemas periodā, satiksmes vadības centra 
darbības nodrošināšanu un ceļu remonta darbu veikšanu, kā arī 
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objektu apskate; 

• Vizītes nodrošināšana Sandjego (Austrālija) 12.04.-19.04.2016. 
saistībā ar projekta “Pilsētu sadraudzības fotoizstāde “Sandjego 
rīdzinieka acīm”” īstenošanu AI un Sandjego Svicerhailendas 
apkaimju partnerības ietvaros. Tikšanās ar Sandjego domes 
amatpersonām, fotogrāfa darbības nodrošināšana un atbalsts 
izstādei domāto fotoattēlu uzņemšanas procesā; 

• RD delegācijas dalības Kauņas pilsētas (Lietuva)  Hanzas dienās 
20.05.-22.05.2016. nodrošināšana. Dalība seminārā par 
publiskās telpas pārveidošanas labās prakses piemēriem un 
industriālo objektu piemērošanu publiskām vajadzībām, 
RD priekšsēdētāja video sveiciena nodrošināšana; 

• RD delegācijas dalības  nodrošināšana 26.starptautiskā 
burāšanas festivāla “Hanse Sail 2016” pasākumos Rostokā 
(Vācija) 11.08.-14.08.2016. –  lielākajā ikgadējā asociācijas 
“Baltic Sail” festivālā. Rīgas pilsētas komandas dalības 
nodrošināšana “Hanse Sail Trophy” burāšanas sacensībās, kurās 
tika iegūta 3.vieta; 

• RD PAD delegācijas dalības nodrošināšana Starptautiskajā 
forumā Sanktpēterburgā (Krievija) 22.09.-24.09.2016.: dalība 
paneļdiskusijās, pieredzes apmaiņa  par pilsētu telpisko 
plānošanu un attīstību, Stratēģijas prezentēšana; 

• RD vadības un pavadošās delegācijas vizītes Maskavā (Krievija) 
15.12.-16.12.2016. nodrošināšana. Dalība Rīgas un Maskavas 
sadarbības 15.gadadienai veltītajos pasākumos, t.sk. tikšanās ar 
Maskavas pilsētas vadību, dalība Ziemassvētku tirdziņa 
atklāšanas pasākumos, kā arī apaļie galdi uzņēmējdarbības un 
tūrisma jomā; 

• RD delegāciju dalība šādos Rīgas sadraudzības pilsētu svētkos: 
- Tallinas (Igaunija) pilsētas svētkos 14.05.-16.05.2016.;  
- Pleskavas (Krievija) pilsētas svētkos 22.07.-24.07.2016.; 
- Tbilisi (Gruzija) pilsētas svētkos no 14.10.-17.10.2016.  

19.10.5. Pieredzes apmaiņas vizīšu un tikšanos 
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem 
un ārvalstu pašvaldību institūciju 
speciālistiem organizēšana 

RD ĀP 
 
 
 

 

2016. – pastāvīgi 
 
 
 

Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas 
pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju 
speciālistiem. 

Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas 
pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju 
speciālistiem, t.sk.: 

• Baltkrievijas pašvaldību delegācijas uzņemšanas nodrošināšana 
RD 12.04.2016. Tikšanās ar RD struktūrvienību pārstāvjiem, kuri 
atbild par tūrisma un attīstības nozari pilsētā, sniegtas 
prezentācijas; 

• Batumi (Gruzija) delegācijas vizīte Rīgā 04.07.2016., 
nodrošinātas pārrunas par potenciālo Batumi un Rīgas 
sadarbību; 

• Baku (Azerbaidžāna) delegācijas vizīte Rīgā 07.07.-10.07.2016. 
Nodrošināta pieredzes apmaiņa īpašumu sakārtošanas un 
uzturēšanas jomā, tikšanās ar RD ĪD speciālistiem, objektu 
apskate; 

• AI pieredzes apmaiņas vizītes Pleskavā (Krievija) nodrošināšana 
12.07.2016., koka ēku saglabāšanas un apsaimniekošanas jomā; 
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• Stokholmas Kontaktu centra delegācijas uzņemšanas 
nodrošināšana RD 16.09.2016., tikšanās un pieredzes apmaiņa 
ar RD APC, RD IKSD un RD SAN pārstāvjiem;  

• Tikšanās ar Hwaseong (Koreja) pilsētas pašvaldības delegāciju 
RD 07.11.2016., delegācijas uzņemšanas un prezentāciju 
nodrošināšana. 

19.10.6. Informācijas materiālu par Rīgas 
pilsētas pašvaldības sadarbību ar 
ārvalstīm sagatavošana RD vadības 
vizītēm un sanāksmēm 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Sagatavoti materiāli par Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 
ārvalstīm aktuālajām RD vadības 2015.gada vizītēm un 
sanāksmēm. 

Sagatavoti materiāli par Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 
ārvalstīm aktuālajām RD vadības 2016.gada vizītēm un 
sanāksmēm. 

19.10.7. Uzņemt ārvalstu sadraudzības un 
sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko 
organizāciju/institūciju un sadarbības 
tīklu delegācijas Rīgas domē 
(t.sk. norišu plānošana un 
sagatavošana, sadarbojoties ar valsts 
un pašvaldības institūcijām un NVO) 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības pilsētu, starptautisko 
organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegāciju 
uzņemšanas norise Rīgā. 

Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības pilsētu, starptautisko 
organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegāciju uzņemšanas 
norise Rīgā. Nodrošinātas telpas, prezentācijas tehnika, suvenīri, 
tikšanās norise, prezentācijas. 
Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju 
uzņemšanas ietvaros: 

• Tallinas pašvaldības Informācijas nodaļas pārstāvju vizītes 
nodrošināšana Rīgā 25.02.2016. Tikšanās ar RD pārstāvjiem, lai 
gūtu pieredzi par pilsētas identitātes un intraneta pielietojuma 
jautājumiem; 

• RD SD tikšanās ar Tallinas delegāciju nodrošināšana Rīgā 
10.03.2016., lai pārrunātu sadarbības iespējas ceļu būvniecības, 
uzturēšanas un loģistikas jautājumos; 

• Sudžou (Ķīnas Tautas Republika) kultūras delegācijas 
uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 06.06.-08.06.2016.: “Sudžou 
opera” foto izstādes atklāšana RCB, tikšanās ar RCB un grāmatu 
dāvinājums; 

• Pekinas (Ķīnas Tautas Republika) delegācijas vizītes 
uzņemšanas nodrošināšana RD 05.09.2016., noorganizēts RBP 
apmeklējums un Baltic Travel Group apmeklējums; 

• Erevānas delegācijas vizītes Rīgā un Erevānas dārza atklāšanas 
nodrošināšana 14.10.-16.10.2016.; 

• Maskavas valdības delegācijas vizītes nodrošināšana Rīgā 
01.12.-04.12.2016. Rīgas un Maskavas sadarbības 
15.gadadienai veltīto pasākumu programma – oficiālās 
tikšanās, džeza koncerts, apaļie galdi uzņēmējdarbības, 
loģistikas un tūrisma jomā; 

• Tbilisi (Gruzija) delegācijas vizītes Rīgā ietvaros 12.12.-
16.12.2016. nodrošināta tikšanās  ar RD Audita un revīzijas 
pārvaldes un RD Birokrātijas apkarošanas centra vadību. 

Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu 
delegāciju uzņemšanas ietvaros: 

• Pasaules gastronomijas pilsētu asociācijas “Délice” 
partnerpilsētas Briseles un reģiona titulētu šefpavāru 
delegācijas uzņemšana Rīgā 12.09.-14.09.2016. Viesu 
iepazīstināšana ar Latvijas produktiem, Rīgas Centrāltirgus 
apmeklējums, tikšanās ar vietējiem šefpavāriem un konsultācija 
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par produktu izmantošanu; 

• Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekspertu 
vizītes ietvaros Rīgā, tikšanās un prezentāciju nodrošināšana RD 
28.10.2016. sadarbībā ar RD PAD; 

• “Délice” partnerpilsētas Stavangeras ekspertu uzstāšanās kā 
vieslektoriem nodrošināšana Latvijas viesnīcu un restorānu 
asociācijas rīkotajā 12.starptautiskajā viesmīlības industrijas 
konferencē un darbseminārā ar piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem Rīgā 07.12.2016. 

19.10.8. Dalība Rīgas un ārvalstu sadraudzības 
pilsētu kopīgo kultūras, tūrisma un 
sporta sadarbības pasākumu 
plānošanā un realizēšanā 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Izplānoti un realizēti kopīgi Rīgas un ārvalstu sadraudzības 
pilsētu kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumi. 

Izplānoti un realizēti kopīgi Rīgas un ārvalstu sadraudzības pilsētu 
kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumi: 

• sadarbībā ar RD IKSD realizēti dažādi sporta sadarbības 
pasākumi, t.sk.:  

- Rīgas un Pori vienošanās par sadarbību ietvaros: Pori 
(Somija) sporta delegācijas uzņemšana Rīgā 07.04.2016., 
kā arī Rīgas golfa spēlētāju komandas vizīte Pori 16.08.-
19.08.2016. un Rīgas boksa delegācijas dalība boksa 
turnīrā Pori 22.09.-24.09.2016.;  

- Rīgas un Brēmenes vienošanās par sadarbību ietvaros: 
Brēmenes (Vācija) sporta delegācijas vizītes 
nodrošināšana Rīgā 09.05.-13.05.2016., kā arī Rīgas 
jauniešu futbola komandas dalība Eiropas čempionātā 
“One Nation Cup 2016” Brēmenē 30.05.-04.06.2016.; 

• Sadarbībā ar RD IKSD, Rīgas mākslinieku dalības nodrošināšana 
Kērnsas (Austrālija) rīkotajā mākslas seminārā ARTescape 
20.06.-24.06.2016. 

• Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros, sadarbībā 
ar RD IKSD nodrošinātas: Kērnsas jaunieša vizīte Rīgā 19.06.-
01.07.2016. un Rīgas jaunietes vizīte Taipejā  (Ķīna) 29.06.-
15.07.2016. 

• Jauniešu apmaiņas projekta ar Pori (Somija) skolēnu domi 
realizēšana Rīgā (twinning cities ietvaros) 04.07.-09.07.2016. 
sadarbībā ar RD IKSD. 

• Rīgas pilsētas dalības nodrošināšana gadskārtējā Tallinas ziedu 
festivālā 20.05.-26.08.2016. sadarbībā ar pašvaldības SIA “Rīgas 
Meži”. Tika saņemta 1.vieta nominācijā “Kaislību dārzs”. 

• Rīgas mūzikas skolu un Kultūras centra "Imanta" muzikālo 
kolektīvu dalības nodrošināšana Brēmenes Starptautiskā 
jauniešu simfoniskā orķestra nometnē Brēmenē (Vācija)   
30.09.-10.10.2016.  

Rīgas pilsētas dienu organizēšana Rīgas sadraudzības pilsētās 
ārvalstīs sadarbībā ar pašvaldības centrālo administrāciju un RD 
departamentiem: 

• Rīgas dienu Minskā noorganizēšana 19.05.-21.05.2016.  
(oficiālo delegāciju tikšanās, uzņēmēju seminārs, tirdzniecības 
vietas “Rižskij kutok” atklāšana Komarovas tirgū, plaša kultūras 
programma); 

• Rīgas dienu Sanktpēterburgā noorganizēšana 29.09.-
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01.10.2016. (oficiālo delegāciju tikšanās, tūrisma seminārs, 
kultūras programma, konference par pieminekļu aizsardzību un 
uzturēšanu, hokeja spēle starp jauniešu komandām). 

19.10.9. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu 
attiecības regulējošo dokumentu 
izstrādes nodrošināšana un 
koordinēšana 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Izstrādāti Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecības 
regulējoši dokumenti: RD un Minskas pilsētas izpildkomitejas 
sadarbības programmas 2015.-2017.gadam (parakstīta 
08.04.2015.). Saprašanās memorands starp RD un 
Sanktpēterburgas likumdošanas sapulci (parakstīts 
17.06.2015.). 

29.01.2016. Baltijas valstu pilsētu konferences “Pašvaldību 
iespējas samazināt un novērst alkohola radīto kaitējumu”  ietvaros 
tika parakstīts Sadarbības memorands starp RD, Viļņas pašvaldību, 
Tallinas valdību, Kauņas pašvaldību, Pērnavas domi, Klaipēdas 
pašvaldību un Tartu domi. Attiecīgi parakstītājas ir gan Rīgas 
sadraudzības, gan sadarbības pilsētas. 

19.10.10. Ārvalstu sadarbības projektu 
izstrāde un realizēšana 

RD ĀP 2016. – pastāvīgi Izstrādāti un realizēti ārvalstu sadarbības projekti. Izstrādāti un realizēti dažādi ārvalstu sadarbības projekti, t.sk. 
nozīmīgākie: 

• Sandjego (Austrālija) projekts “Pilsētu sadraudzības fotoizstāde 
“Sandjego rīdzinieka acīm”” AI un Sandjego Svicerhailendas 
apkaimju partnerības ietvaros: Fotoprojekta īstenošanas 
plānošana, organizēšana un nodrošināšana.  Izstādes “Sandjego 
rīdzinieka acīm – ceļojuma fotogrāfiskās piezīmes” atklāšanas 
Rīgas Rātsnamā 15.07.2016. plānošana un norises 
organizēšana; 

• Rīgas dalības nodrošināšana  Pasaules gastronomijas pilsētu 
asociācijas “Délice” organizētajā projektā “Brussels Tram 
Experience”  Briselē (Beļģija) 26.04.-29.05.2016.;  

• Projekts “Rīgas pilsētas reprezentācijas nodrošināšana Briseles 
pilsētas festivāla ietvaros”. Rīgas dalība Briseles pilsētas 
festivālā “Food Truck“ Briselē (Beļģija)  06.05.-08.05.2016.; 

• Projekts “Fotoizstāde Uzbekistāna: 25 neatkarības gadi”, 
fotoizstādes atklāšana un eksponēšana Rīgas Rātsnamā no 
04.07.-13.07.2016., sadarbībā ar Uzbekistānas vēstniecību Rīgā; 

• Projekts “Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēnu vizīte 
Norčēpingā” no 11.09.-15.09.2016. Rīgas Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas un Norčēpingas Hāgas ģimnāzijas sadarbības 
projekta ietvaros; 

• Projekts “Ārvalstu delegāciju uzņemšana sakarā ar 
35.Starptautiskā sporta deju festivāla “Baltic Grand Prix 2016” 
norisi Rīgā”: ārvalstu delegāciju uzņemšanas nodrošināšana no 
16.12.-18.12.2016. 

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

RD PAD 2016. – pastāvīgi 
 
 

Tika ņemta dalība starptautiskās konferencēs un semināros – 
Eiropas metropoļu tīkla METREX ietvaros Milānā un Šcecinā, 
projekta BalticUrbanLab seminārs Turku (Somijā), seminārs 
“Neizmantoto telpu attīstības potenciāls un metodes” Tallinā. 

Dalības pilsētu sadarbības tīklā Union of Baltic Cities ietvaros tiek 
nodrošināta starptautiskās pieredzes apmaiņa, divreiz gadā 
apmeklējot pilsētplānošanas komisijas seminārus. 
Dalība Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens 
pārvaldība (iWater)”, Nr.CB 187, PVS ID3493, projekta ietvaros 
apgūstot Baltijas jūras reģiona pilsētu pieredzi un pasaules 
tendences ilgtspējīgā lietusūdens apsaimniekošanā un plānošanā 
pilsētās. 
Dalība starptautiskā Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona 
Pasaules mantojuma pilsētu sadarbības projektā “Grand Heritage 
Tour of the Baltic Sea Region” (2016./2017.g.). 
Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas 
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nodaļas speciālisti piedalījušies šādos starptautiskos pasākumos: 

• pēc Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas (OWHC) 
uzaicinājuma – kultūras mantojuma pārvaldības kursos 
(International Course for Cultural Heritage Management) 
Korejā Buyeo, Chungcheongnam (kursus organizēja Korejas 
Nacionālās Kultūras mantojuma universitātes Tradicionālās 
kultūras izglītības centrs. Piedalījās 1 pārstāvis); 

• starptautiskā vasaras skolā “Mantojuma vērtības novērtējums 
kā priekšnoteikums tās aizsardzībai” (Heritage Value 
Assessment – Basis for Heritage Protection), Lubļinā Polijā, ko 
organizēja UNESCO Polijas Nacionālā komisija sadarbībā ar 
Ļubļinas pilsētas muzeju un Ļubļinas Tehnisko universitāti 
(Arhitektūras fakultāti). Piedalījās 1 pārstāvis. 

 
Pēc OWHC Tālo Austrumu reģiona sekretariāta uzaicinājuma, 
Rīgas pilsēta piedalījās starptautiskā projektā Yourney un 
2016.gada septembrī iesniedza publicēšanai divas RD PAD 
organizētajā apkaimju konkursā godalgotās skolēnu esejas par 
Rīgu kā pasaules kultūras mantojuma un savu dzimto pilsētu. 
Vienlaikus bija izsludināts fotogrāfiju konkurss My Heritage, Your 
Experience. Attiecīgos materiālus par Rīgu sagatavoja RD PAD 
Pilsētvides attīstības pārvalde sadarbībā ar RD ĀP. 

U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību 

19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas 
konferenču un kongresu rīkošanas 
vietas atpazīstamības  veicināšana 

RD  ĀP 2016. – pastāvīgi Atbalstīta starptautisku konferenču un kongresu rīkošana Rīgā. Atbalstīta starptautisku konferenču, kongresu un semināru 
rīkošana Rīgā, t.sk.: 

• Baltijas valstu pilsētu konferences “Pašvaldību iespējas 
samazināt un novērst alkohola radīto kaitējumu” 
noorganizēšana Rīgā 28.01.-29.01.2016. sadarbībā ar RD LD; 

• sniegts atbalsts Polijas vēstniecības semināram ēku siltināšanas 
jomā ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem 16.03.2016., atbalstīta 
semināra norise Rātsnama sēžu zālē, IT nodrošinājums, 
saskaņota REA līdzdalība; 

• Starptautiskās krīzes vadības konferences noorganizēšana Rīgā 
23.08.-25.08.2016. sadarbībā ar RD Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komiteju. Konferencē 
piedalījās 23 pilsētu pārstāvji no 11 valstīm. 

19.11.2. Pozitīvas Rīgas atpazīstamības 
veicināšana starptautiskos tirgos 

RD  ĀP 2016. – pastāvīgi Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskos tirgos, tādējādi veicinot 
pilsētas atpazīstamību. 

Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskos tirgos, tādējādi veicinot 
pilsētas atpazīstamību. 

• RD vadības un Rīgas pilsētas pārstāvības nodrošināšana MIPIM 
NĪ gadatirgū Kannās (Francija) 13.03.-16.03.2016. sadarbībā ar 
RD PAD; 

• Rīgas pilsētas dalības nodrošināšana 36.Starptautiskajās Hanzas 
dienās Bergenā (Norvēģija): sadarbībā ar RTAB un RD IKSD 
nodrošināta Rīgas dalība un  Rīgas stends – prezentācija Hanzas 
pilsētu gadatirgū,  sniegta informācija par pilsētu, prezentētas 
tūrisma iespējas Rīgā un Latvijas amatnieku izstrādājumi. 
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19.11.3. Rīgas ārvalstu sadraudzības un 
sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko 
organizāciju/institūciju un sadarbības 
tīklu pārstāvju dalība liela mēroga 
svētkos un pasākumos 

RD  ĀP 2016. – pastāvīgi Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju 
vizīšu nodrošināšana Rīgā uz XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem (t.sk. Sudžou kolektīva piedalīšanās 
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos) un Rīgas 
pilsētas svētkiem, kā arī ārvalstu delegāciju uzņemšana un 
reprezentācijas pasākuma nodrošināšana Rīgas Brāļu kapu 
simtgadei veltītajos pasākumos. 

Pori pilsētas (Somija) Līsas Nojonenas baleta skolas mākslinieku 
dalības nodrošināšana Starptautiskajā baleta festivālā  Rīgā 06.04.-
09.04.2016.:  

• dalība  labdarības koncertā Kongresu namā 07.04.2016.;   

• dalība atklāšanas koncertā Rīgas dzelzceļa stacijā 08.04.2016. 
Rīgas svētku ietvaros nodrošināta Tallinas un Maskavas delegāciju 
uzņemšana Rīgā 12.08.-14.08.2016. 
Šveices dabas atbalstītāja Š.Ahadova privātā dāvinājuma  – 
10 valriekstu kociņu svinīgā atklāšana 12.08.2016. Ēbelmuižas 
parkā un Daugavmalas promenādē Ķengaragā/ Mazjumpravas 
muižā. Kociņi uzdāvināti  Rīgai Š.Ahadova Eiropas mēroga projekta 
“Valriekstu koku audzēšanas veicināšana Eiropas valstīs“ ietvaros. 
Sandjego pavāra D.Bigsa vizītes nodrošināšana Rīgā 05.08.-
15.08.2016., sadarbībā ar AI un RTAB Sandjego Svicerhailendas 
apkaimju partnerības ietvaros. Sandjego ēdienu piedāvāšana Rīgas 
svētku laikā, pavāra meistarklases.   

19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu festivālu 
“Tourfilm Riga” organizēšana 

RD  ĀP 2016.– pastāvīgi Nodrošināta starptautiskā tūrisma filmu festivāla “Tourfilm 
Riga 2015” norise. 

Nodrošināta veiksmīga starptautiskā tūrisma filmu festivāla 
“Tourfilm Riga 2016” norise Rīgā 30.05.2016. Festivālam tika 
iesūtītas 350 filmas no 44 valstīm, no tām vērtēšanai tika atlasītas 
170 filmas. Rīgas viesiem un pilsētas iedzīvotājiem tika 
nodrošināts bezmaksas tūrisma filmu seanss. 

19.11.5. Starptautisko organizāciju un 
sadarbības tīklu darba grupu ikgadējo 
tikšanos Rīgā organizēšana 

RD  ĀP 2016.-2020. Nodrošinātas starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu 
darba grupu ikgadējās tikšanās Rīgā. 

Sniegts atbalsts RD PAD Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla 
“Eurocities” Metropoļu teritorijas darba grupas sanāksmes 
organizēšanai Rīgā 05.10.-07.10.2016. 

19.11.6. Rīgas pārstāvības EK Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorāta rīkotajās Atvērto 
durvju dienās “Eiropas reģionu un 
pilsētu nedēļa” Briselē nodrošināšana 

RD  ĀP 2016. – pastāvīgi Nodrošināta Rīgas pārstāvība EK Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkotajās Reģionu un pilsētu 
atvērto durvju dienās “Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa” 
(Open Days 2015) Briselē. 

Nodrošināta Rīgas pārstāvība ES Reģionu komitejas un EK 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkotajās 
Reģionu un pilsētu atvērto durvju dienās “Eiropas reģionu un 
pilsētu nedēļa” (Open Days 2016) Briselē (Beļģija) 10.10.-
13.10.2016., t.sk. RD pārstāvēšanas nodrošināšana vairākkārtējās 
konsorcija plānošanas sanāksmēs. 

19.11.7. Dažādu starptautisku pasākumu 
(ralliju, skrējienu u.tml.), kuru 
maršrutā ir iekļauta Rīga kā viens no 
posmiem, atbalsts un norises 
nodrošināšana Rīgā 

RD  ĀP 2016.-2020. Starptautisku pasākumu, kuru maršrutā Rīga iekļauta kā viens 
no posmiem, ietvaros nodrošināšana, riteņbraucēju grupas 
“European Cycling Tour 2015” uzņemšana Rīgā. 

Starptautisku pasākumu, kuru maršrutā Rīga iekļauta kā viens no 
posmiem, ietvaros 18.05.2016. tika nodrošināta Franču asociācijas 
skrituļotāja Gérard PROTEAU uzņemšana Rīgā, kurš izbrauca 
Eiropas valstis ar mērķi vākt līdzekļus bērnu vēža slimības 
ārstēšanai; 
Baronu un grāfu fon Bukshevedenu (bīskapa Alberta pēcteču) 
brauciena uz Latviju un Igauniju ietvaros – dzimtas tikšanās, 
dalībnieku uzņemšana RD  14.05.2016., tikšanās ar Rīgas pilsētas 
izpilddirektoru un latviešu – vācbaltiešu biedrības “Domus 
Rigensis” vadību. 

 

 
 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors           Dz.Balodis 


