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PM4  Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm

Veidojot iedzīvotājiem draudzīgu dzīvojamo apkaimi, ir būtiska teritorijas līdzsvarota izman-
tošana. Iedzīvotāju apmierinātībai ar savas dzīvojamās apkaimes vidi ir izšķiroša loma. 

Iedzīvotāju skaits Rīgā pēc 2011. gada Tautas skaitīšanas datiem uz 2012. gada sākumu 
bija 650 478. Gan demogrāfijas tendences valstī, gan emigrācija atstāj ietekmi arī uz Rīgu.

Lai neveidotos jau tā nelielā iedzīvotāju skaita koncentrēšanās noteiktās apkaimēs, iespēju 
robežās ir jārada harmoniska un homogēna vide visās Rīgas 58 apkaimēs, lai tās būtu ērti 
sasniedzamas, sakārtotas un tīras, ar apkaimē uz vietas nodrošinātu dažādu ikdienā nepie-
ciešamo pakalpojumu klāstu.

Tendences rāda, ka biroji, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, galvenokārt koncentrēsies 
pilsētas centrā arī turpmāk, tomēr pamatpakalpojumu klāsta attīstīšana ir jāturpina arī no 
centra attālākajās apkaimēs. Iedzīvotāju skaita ziņā lielākās no apkaimēm ir Purvciems, 
Ķengarags, Imanta un Pļavnieki. Tā kā šīs apkaimes nebūt nav pilsētas centram tuvākās, 
iedzīvotāju mobilitāte uz/no pilsētas centra rada papildus slodzi transporta infrastruktūrai, 
tādēļ dažādu pakalpojumu pieejamība apkaimē uz vietas ļautu šo slodzi mazināt.

Lai veicinātu apkaimju attīstību, 2011. gadā pašvaldība sadarbībā ar privātajiem arhitektu 
un ainavu plānotāju birojiem un ar ESF atbalstu organizēja arhitektu apmācības programmu 
Rīgas pilsētvides atdzimšanai „Radi Rīgu”. Tika izvēlētas 5 Rīgas apkaimes (Āgenskalns, 
Bolderāja/Daugavgrīva, Čiekurkalns, Ziepniekkalns, kā arī Krasta ielas teritorija), lai, veicot 
šo teritoriju padziļinātu izpēti, izstrādātu to attīstības vīziju ar mērķi rast iedzīvotājiem stra-
tēģiski svarīgas telpas apkaimēs, kas kalpotu kā dzinējspēks kompleksai ilgtermiņa attīstībai 
un iedvesmotu iedzīvotājus iesaistīties savas apkaimes atdzimšanā.

2012. gada jūnijā veiktās aptaujas34 dati liecina, ka rīdzinieku vērtējums par dzīvi pilsētā un 
apbūvētās vides kvalitāti apkaimēs ir 2,19.35 Salīdzinot ar 2010. gadu, vērtējums bija 2,26, 
tas ir uzlabojies. Gan apbūvētās vides kvalitāti Rīgā kopumā, gan apkaimēs respondenti gadu 
no gada vērtē arvien pozitīvāk. Piemēram, ar apbūvētās vides kvalitāti pilsētā kopumā (ar ielām, 
publiskām vietām, ēku izskatu un tīrību) 2008. gadā apmierināti bija 52,6 %, 2010. gadā – 
68,6 %, un 2012. gadā – 75,1 % respondentu. Arī iedzīvotāju apmierinātība ar apbūvētās 
vides kvalitāti apkaimēs pakāpeniski pieaug: 2008. gadā apmierināti bija 51,5 %, 2010. 
gadā jau 69,6 % , un 2012. gadā 70,6 % apkaimēs aptaujāto respondentu (4.1. attēls). 

34  Rīgas iedzīvotāju aptauja „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SIA SKDS, 
2012. gada jūnijs
35  Vērtējuma vidējie rādītāji 4 punktu skalā, kur „1” nozīmē „ļoti apmierināts”, bet 4 „ļoti neapmierināts”

4.1. attēls
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Avots: Rīgas iedzīvotāju aptauja „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, 
SIA SKDS, 2012. gada jūnijs

Salīdzinot vidējos vērtējumus par apbūvētās vides kvalitāti Rīgā kopumā, var konstatēt, ka 
negatīvāk to vērtē aptaujātie Torņakalnā, Šampēterī, Zasulaukā un Ziepniekkalnā, savukārt 
pozitīvu vērtējumu biežāk sniedza Čiekurkalna, Jaunciema, Juglas, Šķirotavas un Dārziņu 
apkaimju iedzīvotāji. Ar apbūvētās vides kvalitāti savā apkaimē apmierinātāki ir Bieriņu, Drei-
liņu, Jaunciema, Mežaparka, Berģu, Juglas un Čiekurkalna iedzīvotāji. Savukārt, negatīvu vēr-
tējumu respondenti biežāk sniedza Mīlgrāvī, Zasulaukā, Šķirotavā, Dārziņos un Daugavgrīvā.

Lai novērtētu, cik lielā mērā Rīgas iedzīvotāji ir iesaistījušies savas dzīvesvietas – savas 
apkaimes dzīvē, 2012. gada aptaujā respondentiem lūdza atzīmēt, vai dažādas aktivitātes 
(piemēram, iepirkšanās, izglītošanās, strādāšana, izklaidēšanās u.c.) viņi veic savā apkaimē, 
kaut kur citur, vai arī to nedara vispār. Raksturojot minēto aktivitāšu vietu, ne mazāk kā puse 
no aptaujātajiem atbildēja, ka savā apkaimē iepērkas. Savukārt, citur nevis savā apkaimē 
lielākā daļa iedzīvotāju apmeklē kultūras un izklaides pasākumus, arī algotu darbu iedzīvotāji 
citur strādā ievērojami biežāk nekā savā apkaimē (4.2. attēls).
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4.2. attēls
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Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

Avots: Rīgas iedzīvotāju aptauja „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SIA SKDS, 
2012. gada jūnijs

Būtiska pilsētas un tās apkaimju iedzīvotāju daļa ir bērni un viens no līdzekļiem pilnvērtīgai 
bērnu attīstības nodrošināšanai, un brīvā laika pavadīšanai ir rotaļlaukumi, kas ir pieejami 
dzīvesvietas tuvumā.

Bērnu iespējas doties uz rotaļlaukumiem dažādās Rīgas apkaimēs atšķiras, bet kopumā ro-
taļlaukumu pieejamības vidējais rādītājs ir 2,136, kas norāda uz pakalpojuma nepietiekošo 
nodrošinājumu Rīgā. Vislabākais nodrošinājums ar publiski pieejamajiem bērnu rotaļu lauku-
miem ir Dzirciemā, Grīziņkalnā, Centrā, Juglā, Teikā, Sarkandaugavā, Brasā, kā arī Skanstē 
un Brekšos (4.3. attēls).

Vidēji labs, tomēr nepietiekošs rotaļlaukumu nodrošinājums ir arī tādās blīvi apdzīvotās ap-
kaimēs kā Imanta un Mežciems. Savukārt Bišumuižā, Ķīpsalā un Dreiliņos pakalpojums 
netiek nodrošināts vispār.37

Pieeja galvenajiem pakalpojumiem ir nozīmīgs faktors ilgtspējīgā sabiedrībā, kas nodrošina 
dzīves kvalitāti un vietējās ekonomikas dzīvotspēju. Pārbraucienu nepieciešamību samazina 
galveno pakalpojumu nodrošināšana tuvu dzīvesvietai. Iedzīvotāju sociālās vajadzības nav ie-
spējams apmierināt, ja netiek nodrošinātas pamatprasības pārtikas iegādei. Vienmērīgi blīvs 
veikalu tīkls, kuros tirgo pārtiku un ir izvietojies visās pilsētas apkaimēs ir ideāls pilsētas 
plānošanas modelis.38

Pārtikas veikalu (tai skaitā lielveikalu, tirdzniecības centru un tirgu) pieejamība pilsētā tiek 
vērtēta kā gandrīz vidēji laba un minēto pakalpojumu pieejamības vidējais rādītājs 2012. 
gadā Rīgā ir 2,939. Pārtikas veikali ir izvietoti praktiski visās pilsētas blīvāk apdzīvotajās 
daļās, piemēram, Centrā, Imantā, Ķengaragā, Juglā, Maskavas forštatē, Purvciemā, Teikā, 
Avotos, Dzirciemā, Iļģuciemā un Sarkandaugavā, gan arī apkaimēs ar mazāku iedzīvotāju 
skaitu, piemēram, Daugavgrīvā, Pētersalā – Andrejsalā un Pleskodālē (4.4. attēls).

Savukārt, citās apkaimēs ar pavisam nelielu iedzīvotāju skaitu (līdz 700) – Beberbeķos, 
Kleistos, Kundziņsalā, Salās, Spilvē, Sužos un Voleros, ikdienas preču veikalu nav vispār.40

36 0 – Pakalpojums netiek nodrošināts vispār, bet 4 – Pakalpojums nodrošināts pieprasījumam atbilstošā 
apjomā un kvalitātē
37 Pētījums  „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu  kvalitāte un pieejamība Rīgas 55 apkaimēs”, 
SIA Datorkarte, 2012. 
38 Pētījums „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanas meto-
doloģija Rīgas apkaimju līmenī. I Posma atskaite”, SIA Datorkarte, 2011
39 0 – Pakalpojums netiek nodrošināts vispār, bet 4 – Pakalpojums nodrošināts pieprasījumam atbilstošā 
apjomā un kvalitātē
40  Pētījums  „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu  kvalitāte un pieejamība Rīgas 55 apkaimēs”, 
SIA Datorkarte, 2012. 
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4.3. attēls

Avots: Pētījums  „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu  kvalitāte un pieejamība Rīgas 55 apkai-
mēs”, SIA Datorkarte, 2012. 

4.4. attēls

Avots: Pētījums  „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu  kvalitāte un pieejamība Rīgas 55 apkai-
mēs”, SIA Datorkarte, 2012. 

Mērķa īstenošanai ir izvirzīti astoņi uzdevumi. Aktivitātes nav veiktas uzdevumu U4.1. At-
tīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus apkaimju apakšcentrus un U4.2. Nodrošināt 
kvalitatīvu apkaimju sasniedzamību no un uz pilsētas centru un pietiekamu, kvalitatīvu 
ielu tīklu ietvaros.

U4.3. Tuvināt pašvaldības pakalpojumus dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)

Uzdevuma ietvaros tiek nodrošināta apmeklētāju pieņemšana Rīgas Pašvaldības policijas 
teritoriālajās pārvaldēs, kā arī apmeklētāju pieņemšanas punktos atsevišķos mikrorajonos.
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Apmeklētāju pieņemšanas centram tika atvērta jauna centra teritoriāla atrašanās vieta Vec-
mīlgrāvī. Kopumā centrs nodrošināja pakalpojumu pieņemšanu un izsniegšanu 11 teritoriā-
lajās atrašanās vietās Rīgā.

2011. gadā RP SIA „Rīgas satiksme” atklāja jaunu klientu apkalpošanas centru Spīķeros, kur 
iedzīvotāji var pieteikties un saņemt personalizēto e-talonu, noformēt un pagarināt atlaides 
saņēmēja statusu, kā arī risināt dažādus citus ar e-talonu saistītus jautājumus. Šis jau ir 
sestais klientu apkalpošanas centrs, kas ļauj iedzīvotājiem ar e-talonu saistītos jautājumus 
kārtot vistuvāk savai atrašanās vietai.

U4.4. Revitalizēt un attīstīt degradētās teritorijas un objektus pilsētā

Uzdevuma ietvaros vairākas aktivitātes notika arī ar ES finansējuma atbalstu. Tika turpināta 
divu ES līdzfinansētu projektu ieviešana.

ES projekta „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” 
(PVS ID 2272) ietvaros 2011. gadā veikts tehniskā projekta iepirkums kvartāla starp Mas-
kavas ielu, Turgeņeva ielu un Daugavas upes labā krasta krastmalas labiekārtojumam posmā 
no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam, saskaņots Spīķeru revitalizācijas tehniskā projekta mets, 
izstrādāts tehniskais projekts un akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē.

Projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” (PVS ID 2687) 
ietvaros 2011. gadā noslēgta vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistriju (turpmāk tekstā VARAM) par projekta ieviešanu. Pārskata gadā: veiktas iepirkuma 
procedūras par Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka tehnisko projektu izstrādi un rekonstrukciju 
un noslēgti līgumi par darbu izpildi, izsludināts iepirkums par Grīziņkalna un Miera dārza 
teritorijas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi.

2011. gadā likvidētas 25 nesankcionēto sadzīves atkritumu izgāztuves Rīgas Pārdaugavas 
izpilddirekcijas teritorijā un 4 šādas vietas Ziemeļu izpilddirekcijas teritorijā.

U4.5. Uzlabot apkaimju estētisko un pilsētvides kvalitāti

Pārskata gadā uzdevuma ietvaros tika nodrošināta reklāmas objektu kontrole – atbilstība 
ekspluatācijas prasībām.

Uzdevuma ietvaros veiktas arī tādas aktivitātes kā ielu un objektu nosaukumu norāžu stabu 
atjaunošana un objektu norāžu plākšņu nomaiņa, informatīvi ilustratīvo aicinājuma zīmju 
iedzīvotājiem, kam ir dzīvnieki „Sakop!” izgatavošana un uzstādīšana, iekškvartālu piebrau-

camo ceļu un koplietošanas ceļu un teritoriju remontdarbi.

2011. gadā ar RD lēmumiem piešķirti 3 jauni ielu nosaukumi, pārdēvētas 2 ielas un precizēti 
2 ielu nosaukumi atbilstoši ielu sarkanajām līnijām. Pie nosaukuma „Islandes skvērs” tika 
skvērs Pārdaugavā starp Āzenes, Ķīpsalas un K. Valdemāra ielu.

U4.6. Nodrošināt pilsētas teritorijas ar nepieciešamajiem inženiertīkliem

2011. gadā darbu sāka jaunbūvētā kanalizācijas notekūdeņu sūkņu stacija Austuves ielā 
5, līdz ar to pārtraucot vecās, pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā celtās, fiziski 
novecojušās un neekonomiskās stacijas darbību. Jaunā sūkņu stacija pārsūknēs sadzīves 
notekūdeņus no Ķengaraga, Pļavnieku un Dārzciema apkaimēm, kā arī dos iespēju perspek-
tīvā attīstīt kanalizācijas tīkla izbūvi Dārziņos un Rumbulā. Jaunajā stacijā tiek izmantoti 
ekonomiski sūkņi ar spēju pārsūknēt 50 000 m3 notekūdeņu diennaktī jeb 1740 litrus se-
kundē. Pateicoties jaunajiem sūkņiem vairākkārtīgi samazinās izdevumi, kas nepieciešami 
elektroenerģijas iegādei.41

U4.7. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilsto-
šu izmantošanu

Rīgas Apkaimju projekta ietvaros 2011. gadā norisinājās 2. Rīgas apkaimju forums, kurā piedalī-
jās vairāk nekā 80 dalībnieku no dažādām Rīgas apkaimēm, kā arī pašvaldības un dažādu radošo 
nozaru speciālisti. Forumā notika projektu ideju attīstīšanas sesija „Iniciatīvu TALKA”, kuras laikā 
dalībnieki savstarpēji kontaktējoties ieguva jaunas zināšanas apkaimju iniciatīvu īstenošanai.

Pārskata gadā tika veikts pētījums „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte 
un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” un sagatavota metodoloģija pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes novērtējumam apkaimju līmenī. Pilotnovērtējums veikts Āgenskalna, Mežaparka, 
un Purvciema apkaimēm.

Uzdevuma ietvaros izstrādāta kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma 1. re-
dakcija.

Lai veicinātu racionālu pašvaldības izglītības iestādēm piesaistīto nekustamo īpašumu un te-
ritoriju izmantošanu un attīstību, pašvaldība 2011. gadā maiņas darījumu ceļā iegādājās vai-
rākus privātām personām piederošus nekustamos īpašumus, kas iekļauti RD 26.05.2009. 
lēmumā Nr.5280 „Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta 
nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem”.
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Tā kā aizsaulē aizgājušo iedzīvotāju apbedīšanai ir nepieciešamas lielas teritorijas, lai racio-
nāli izmantotu kapsētu teritorijas, pašvaldība cenšas popularizēt kremāciju. 

2011. gadā apstiprināti grozījumi RD saistošajos noteikumos „Rīgas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 17. pielikuma „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmanto-
šanas ierobežojumi” daļā „Sarkanās līnijas”.

Tika turpināts darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānoju-
ma 1. redakcijas izstrādes.

Pārskata gadā turpinājās ES līdzfinansēta projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju 
novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”. Galvenais projekta mērķis ir 
savlaicīgi noteikt tos hidroloģiskos faktorus, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varē-
tu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma sa-
glabāšanu un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. 2011. gadā izstrādāta 
mājaslapa www.rigapretpludiem.lv, tika strādāts pie Plūdu riska pārvaldības plāna, kā arī 
izstrādāts Metodoloģisko vadlīniju projekts teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās. 

U4.8. Izveidot kvalitatīvas atpūtas vietas pilsētniekiem

2011. gadā tika turpināta Daugavas promenāde – tika izveidota gājēju laipa virs applūstošās 
Daugavas krasta zonas, krasta zonā tika veikta apzaļumošana, 4 vietās tika uzstādīti betona 
pusapļu šķēršļi, izbūvēti masīvkoka soli. Izbūvēts tērauda vanšu tilts pār gravu Daugavas 
promenādē aiz a/s „Kvadrāts”. Turpat izbūvētas arī koka kāpnes un sauļošanās terase.

Labiekārtots Pļavnieku parka un Pļavnieku zaļās birzs: celiņi, soli, atpūtas zonas, laukums 
bērniem, centrālais laukums Jaungada eglei u. c.

Tika uzsākts Krīdenera dambja labiekārtojums – sākuma stadija: celiņš uz uzbēruma un 
apgaismojuma projektēšana, nogāžu sakopšana.

5 vietās atjaunots inventārs un aprīkojums pilsētas atpūtas vietās un peldvietās Vecāķos, pie 
Bābelītes, Dambjapurva un Velnezera, kā arī nodrošināta šo vietu uzturēšana.

Izstrādāts projekts un izbūvēta publiskā tualete Vecāķos ar 12 vietām, 390 m2 platībā izbū-
vēts bruģa segums takai pie Velnezera. Izveidota jauna atpūtas vieta Mežaparkā ar nosauku-
mu „Jaunlaulāto kalniņš”.

Pārskata gadā ierīkoti 5 jauni bērnu rotaļlaukumi, kā arī veikti rotaļu elementu atjaunošanas 

darbi vairāk nekā 30 esošajos rotaļu laukumos. Kopumā Rīgā ir 203 pašvaldības uzturēti 
bērnu rotaļlaukumi.

Lai virzītos uz mērķa sasniegšanu, dažādas aktivitātes veica Pilsētas attīstības departaments, Rī-
gas Pašvaldības policija, Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Rīgas 
Ziemeļu izpilddirekcija, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Īpašuma departaments, Rīgas pilsē-
tas būvvalde, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, Mājokļu un vides departaments”, SIA „Rīgas meži”.

Budžets

Mērķa īstenošanai veiktās aktivitātes tiek finansētas gan no RD budžeta līdzekļiem, gan pie-
saistot ES finansējumu, tāpēc izdevumi pārsvarā ir iekļauti RD institūciju pamatbudžetos. 

Secinājumi

Iedzīvotāju skaits Rīgā arvien turpina samazināties, tāpēc pilsētas vadībai ir jādomā, kas būs 
tās vērtības, ar kurām iedzīvotājus pilsētā noturēt. Vēl vairāk – ar kādām vērtībām piesaistīt 
Rīgai jaunus iedzīvotājus. Tas ir liels izaicinājums. 

Mērķa īstenošanā būtiska loma 2011. gadā tika atvēlēta darbam ar iedzīvotājiem, sabiedrības 
iesaistei apkaimi veidojošos un uzlabojošos procesos. Ir būtiski pilsētas iedzīvotājos veidot 
apziņu, ka viņu idejas savas dzīves, darba un atpūtas vides veidošanā pilsētai ir nozīmīgas. 
Sadarbojoties iedzīvotājiem ar arhitektiem un pilsētplānošanas speciālistiem, pārskata gadā 
tapa patiešām labas idejas vairāku apkaimju attīstībai. Pašvaldībai būtu iespēju robežās šīs 
idejas jāattīsta, tādējādi veidojot atgriezenisko saiti.

Jau vairākus gadus būtiska pašvaldības uzmanības daļa tiek veltīta pilsētā esošajām degra-
dētajām teritorijām un graustiem. Vairāki degradēto teritoriju revitalizācijas pasākumi tiek 
veikti ar ES finansējuma līdzdalību. Taču būtiskākais ir tas, ka šādas vietas tiek sakārtotas. 

Atzinīgi vērtējamas pašvaldības realizētās darbības saistībā ar graustu (Rīgas pilsētvidi de-
gradējošu būvju) skaita būtisku palielināšanos, tai skaitā pilsētas vēsturiskajā centrā – pār-
skata gadā Rīgas domes struktūrvienībās tika apkopota informācija par situāciju pilsētas 
administratīvajā teritorijā, kā arī izstrādāti priekšlikumi pilsētvides sakārtošanai. Rezultātā 
Rīgas domē apstiprināti iekšējie noteikumi,42 kuri paredz kārtību par pilsētvidi degradējošu, 
sabrukušu vai sabiedrisko drošību apdraudošo objektu apzināšanu, uzskaiti un sakārtošanu.

42  Rīgas domes 20.03.2012. iekšējie noteikumi Nr.15 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas 
pilsētvidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) Rīgā”  
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Nozares eksperta viedoklis

Ingūna Urtāne, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas 
departamenta direktore

Ideja iedalīt Rīgas pilsētas teritoriju apkaimēs, izmantojot par pamatu tādus jēdzienus kā 
pakalpojumu pieejamība, identitāte, apbūves raksturs, ainava un iedzīvotāju kopība, ir Rī-
gas veiksmīgākais pilsētplānošanas koncepts kopš neatkarības atjaunošanas. Tieši kvalita-
tīva publiskā ārtelpa ir atslēgas vārds iedzīvotāju migrācijas mazināšanai. Rietumeiropas 
pilsētplānotājiem jau sen spēkā ir pārliecība – kvalitatīva publiskā ārtelpa veicina teritoriju 
ekonomisko aktivitāti, tās ir ilgtspējīgas investīcijas!

Projekta Radi Rīgu rezultāti rāda, ka nepieciešami kompleksi risinājumi, kuri ir jāveic ciešā 
sadarbībā ar iedzīvotājiem. Labi risinājumi ne vienmēr ir arī dārgi – daudzviet sākumam pie-
tiktu ar elementāro ne vairāk kā pusstundas gājiena attālumā no dzīvesvietas labiekārtotiem 
bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumu, soliņiem. Neatrisināta problēma ir automašīnu 
novietošana māju daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, kas pilnība izskauž iekšpagalma pare-
dzēto funkciju. Esošo diennakts autostāvvietu skaits ir nepietiekams un to dārdzība – neat-
bilstoša vairuma iedzīvotāju maksātspējai.

4.1. tabula
Stratēģiskā mērķa PM4 „Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm” rādītāji

Rādītājs Datu 
avots

Iepriekšējo periodu vērtības, gads Tendence pret 
iepriekšējo 
gadu

Tendence pret 
iepriekšējo gadu 
vidējo rādītāju 

Plānotais ilgtermiņa 
attīstības virziens 

Iedzīvotāju skaits (gada 
sākumā)

CSP 2005
731 762

2006
727 578

2007
722 485

2008
717 371

2009
713016

2010
706 413

2011*
659 418

2012*
650 478 ⇩ ⇩ Samazināšanās 

temps palēninās
Migrācijas saldo uz 1000 
iedzīvotājiem

CSP 2005
-1,9

2006
-3,35

2007
-3,94

2008
-3,9

2009
-6,9

2010
-5,4

2011*
-9,8 ⇩ ⇩  Pieaug

Iedzīvotāju blīvums uz 
visu Rīgas teritoriju (cilvē-
ki uz 1 km2 teritorijas)

CSP 2005
2 382

2006
2 368

2007
2353

2008
2368

2009
2353

2010
2331

2011**
2 169

2012
2 140 ⇩ ⇩ Pieaug

Iedzīvotāju blīvums uz 
sauszemes teritoriju

CSP 
(aprēķini 
PAD)

2005
2 844

2006
2 828

2007
2 808

2008
2 788

2009
2 771

2010
2 746

2011
2 560 ⇩ ⇩ Pieaug

Tendence ⇧ ⇩ ⇧ ⇩
Novērtējums Pieaugums ar 

pozitīvu vērtējumu
Samazinājums ar 
pozitīvu vērtējumu

Pieaugums ar 
negatīvu vērtējumu

Samazinājums ar 
negatīvu vērtējumu

*2011. gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti 
**iedzīvotāju skaits pārrēķināts saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem

Pilsētplānošana Rīgā, lai gan stingri normatīvi reglamentēta, ir bijusi pabērna lomā pēdējos 
20 gadus, atsevišķu objektu būvniecībai tradicionāli ir spēcīgi lobiji, taču pilsētvide būtu 
jāskata kā vienots organisms, kurā iestādīt jaunu objektu vajadzētu ar rūpību un pietāti pret 
jau esošajām vērtībām.

Marija Golubeva, izglītības politikas eksperte

Pārskata gadā turpinājās dažu Rīgas teritoriju un pilsētnieku atpūtas vietu labiekārtošana, 
kā arī tika uzsākts pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
novērtējums. Turpinājās pašvaldības dialogs ar Rīgas apkaimju iedzīvotājiem, kaut gan netika 
izveidotas pastāvīgas platformas vietējās pilsoniskās sabiedrības iesaistei teritoriju attīstības 
plānošanā. No jaunām iniciatīvam pozitīvi vērtējama ar ESF atbalstu organizētā arhitektu 
apmācības programma Rīgas pilsētvides atdzimšanai „Radi Rīgu”.

Pilsētnieku atpūtas vietu attīstības jomā īpaši pozitīvi vērtējami Daugavas promenādes turpinā-
juma labiekārtošanas darbi, jo tie turpina līdz šim sociāli nelabvēlīgas apkaimes – Maskavas 
forštates un Krasta ielas rajona – pilsētvides attīstību. Pozitīvi vērtējami arī labiekārtošanas darbi 
Pļavnieku parkā un citās vietās, kā arī dažu pilsētas atpūtas vietu un peldvietu atjaunošana.




