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RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2027.GADAM RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDE 
Izpildes raksturojums:  

 

PVM ID Rīcības nosaukums Galvenais 
izpildītājs 

Plānotā ieviešana 

Pirms 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pēc 2027 

1. Prioritāte “Ērts un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā” 

1.1. Padarīt sabiedrisko transportu par Rīgas mobilitātes mugurkaulu 

APS0360 Priekšlikumu izstrāde sabiedriskā transporta 
reģionālo maršrutu pieturvietu izvietojumam Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā 

RD SD         

APS0361 Tirdzniecības centru autostāvvietu sasaiste ar 
sabiedrisko transportu  

RD SD         

APS0362 Veikt sabiedriskā transporta maršruta tīkla 
optimizāciju 

RD SD         

APS0365 Veicināt sabiedriskā transporta ātruma 
uzlabošanas pasākumu īstenošanu 

RD SD         

APS0367 Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta 
apkalpojošo infrastruktūru 

SIA "Rīgas 
satiksme" 

        

APS0368 Nodrošināt pakāpenisku ritošā sastāva nomaiņu uz 
videi draudzīgiem transporta līdzekļiem 

SIA "Rīgas 
satiksme" 

        

APS0369 Sabiedriskā transporta biļešu klāsta pilnveide RD SD         

APS0370 
Uzturēt autostāvvietu pakalpojumu atbilstoši Rīgas 
domes deleģējumam 

SIA "Rīgas 
satiksme" 

        

APS0371 
Veicināt inovatīvu, jaunu mobilitātes risinājumu 
ieviešanu 

SIA "Rīgas 
satiksme" 

        

APS0372 
Multimodālā transporta mezgla Skanstes apkaimē 
(Pētersalā) attīstības izvērtēšana 

RD PAD 
        

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

RD PAD 
        

APS0374 Mobilitātes punktu attīstības veicināšana RD PAD         

APS0375 
Luksoforu objektu pielāgošana sabiedriskā 
pasažieru transporta prioritātes nodrošināšanai 

RD SD 
        

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

RD PAD 
        

APS0874 
Sabiedriskā transporta pieturvietu attīstība un 
integrēšana 

RD SD 
        

1.2. Ieviest mobilitātes hierarhiju 

9291 
 

Nepārtrauktas un pakāpeniskas velosatiksmes 
sistēmas attīstības veicināšana, integrējot to 

RD SD 
        

Plānotais ieviešanas laiks 
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PVM ID Rīcības nosaukums Galvenais 
izpildītājs 

Plānotā ieviešana 

Pirms 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pēc 2027 

kopējā pilsētas transporta infrastruktūrā, prioritāri 
uzlabojot velosatiksmes drošību pilsētas centrā 

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

RD SD 
        

APS0380 Alternatīvu satiksmes veidu apzināšana RD PAD         

APS0381 
Velokoncepcijas aktualizācija un rīcības plāna 
izstrāde 

RD SD 
        

APS0382 
Pakāpeniska velonovietņu tīkla infrastruktūras 
integrēšana kopējā satiksmes infrastruktūrā 

RD SD 
        

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

RD PAD 
        

1.3. Mobilitāti attīstīt sabalansēti 

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

REA 
        

APS0383 Klimatneitrālas mobilitātes pārvaldības pasākumi REA         

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

RD SD 
        

9272 
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu 
veikšana 

RD SD 
        

9278 
Autostāvvietu infrastruktūras attīstīšana un 
autostāvvietu izvietojuma optimizēšana 

RD SD 
        

APS0385 
Autostāvvietu izveidošana koplietošanas 
transportam 

RD SD 
        

APS0387 Mobilitātes pieprasījuma monitorings RD PAD         

APS0388 
Rīgas transporta simulācijas modeļa uzturēšana, 
aktualizēšana un atjaunošana 

RD PAD 
        

APS0389 Transporta plūsmu izpētes RD PAD         

APS0390 
Satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanas 
sistēmas pilnveide 

RD SD 
        

APS0391 
Mobilitātes nepieciešamības mazināšanas 
pasākumu īstenošana 

RD PAD 
        

APS0392 
Īstenot satiksmes mierināšanas pasākumus pilsētas 
centrā un apkaimēs 

RD PAD 
        

APS0393 
Rīgas mobilitātes vīzijas sasniedzamo rādītāju 
bāzes vērtību noteikšana un uzraudzība 

RD PAD 
        

APS0394 
Esošās satiksmes infrastruktūras inventarizācija, 
datubāzes izveide 

RD SD 
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PVM ID Rīcības nosaukums Galvenais 
izpildītājs 

Plānotā ieviešana 

Pirms 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pēc 2027 

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

RD SD 
        

APS0396 Zemo emisiju zonas ieviešanas priekšizpēte RD PAD         

APS0397 
Zemo emisiju zonas ieviešanas rīcības plāna 
izstrāde 

RD PAD 
        

APS0398 Zemo emisiju zonas ieviešana 
Rīgas pilsētas 
pašvaldība 

        

APS0399 Autonovietņu politikas izstrāde RD SD         

APS0795 Mainīgo ceļa zīmju uzstādīšana RD SD         

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

RD SD 
        

APS0958 Elektrouzlādes attīstības koncepcijas izstrāde RD PAD         

APS0959 
Ilgtermiņa transporta infrastruktūras skarto ielu 
sarkano līniju tīkla pārplānošana 

RD PAD 
        

APS0876 
Luksoforu objektu caurlaides spējas uzlabošana un 
satiksmes plūsmas optimizēšana 

RD SD 
        

APS0960 
Pretputekļu pasākumu īstenošana ielās bez cietā 
seguma 

RD SD 
        

1.4. Veidot ērtu un drošu mobilitāti daudzveidīgas publiskās ārtelpas attīstībai 

9276 
Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica 
trases teritorijas lokālplānojuma izstrāde 

RD PAD 
        

APS0961 
Vadlīniju izstrāde satiksmes organizēšanai 
dzīvojamajās zonās 

RD SD 
        

1.5. Veicināt sadarbību mobilitātes jomā Rīgā un Pierīgā 

APS0401 
Paplašināt pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu 
tīklu Rīgas metropoles areālā 

SIA "Rīgas 
satiksme" 

        

APS0402 
Līdzdalība vienotās sabiedriskā transporta biļetes 
izveidē 

SIA "Rīgas 
satiksme" 

        

APS0403 
Rīgas un Pierīgas pasažieru vilciena attīstība uz Rail 
Baltica bāzes 

RD PAD 
        

APS0962 
Jaunciema gatves atslogošana no tranzīta 
satiksmes 

RD SD 
        

APS0963 
Ar pilsētas attīstību saistītās satiksmes 
infrastruktūras izbūve vai atjaunošana 

RD SD 
        

2.prioritāte "Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide" 

2.1. Attīstīt apkaimju centrus, veicinot publiskās ārtelpas funkcionālo daudzveidību 

APS0631 Rīgas Centrāltirgus revitalizācija 
SIA "Rīgas  
Centrāltirgus" 

        

APS0584 Brīvkrānu pieejamības plāna pilsētvidē izstrāde RD MVD         
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Plānotā ieviešana 
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3226 Pilsētas kanāla Kārļa baseina kanālmalas pārbūve RD PAD         

APS0964 
Pilsētas ģimenes dārziņu un 
Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas 
izstrāde 

RD PAD 
        

APS0965 Jaunu pieminekļu un piemiņas vietu izveidošana RD PAD         

APS0966 Skvēru labiekārtošana RD PAD         

APS0967 
Jaunu mākslas un dizaina objektu integrēšana 
pilsētvidē 

RD PAD 
        

APS0968 Koordinēta dārzu un parku atjaunošana RD PAD         

9163 
Atbalsta nodrošināšana slidotavu un slēpošanas 
trašu izveidei 

RD IKSD 
        

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

SIA "Rīgas meži" 
        

APS0585 Apkaimju centru attīstības plāns RD PAD         

9371 Rīgas parku un skvēru atjaunošanas darbi RD ĪD         

APS0587 
Sporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamo 
jauno objektu būvniecība 

RD ĪD 
        

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

RD IKSD 
        

APS0612 
Brīvpieejas sporta infrastruktūras objektu 
renovācija un iekārtošana 

RD ĪD 
        

9120 
Vides pieejamības pie kultūrvides objektiem 
nodrošināšana 

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra" 

        

2.2. Saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru Rīgā 

APS0699 
Vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzskaite un 
pārraudzība 

RD PAD 
        

APS0413 Mežaparku izveidošana RD MVD         

APS0700 Meža masīvu kvalitātes uzlabošana SIA "Rīgas meži"         

APS0701 Publisko apstādījumu kvalitātes pilnveidošana RD MVD         

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

RD MVD 
        

APS0412 
Kapsētu teritoriju labiekārtošana jaunu 
apbedījumu vietu ierādīšanai un kolumbāriju 
izveidošanai 

RD MVD 
        

APS0702 Zaļās infrastruktūras kvalitātes pilnveidošana SIA "Rīgas meži"         

APS0703 
Rīgas pilsētas mežu stratēģijas līdz 2125. gadam 
izstrāde 

RD MVD 
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Plānotā ieviešana 
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2.3. Veicināt plašāku pieejamību krastmalām un ūdens telpām un to lietojumu, kā arī attīstīt nepieciešamo infrastruktūru 

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

RD ĪD 
        

APS0969 
Pārģērbšanās kabīņu būvniecība aktīvās atpūtas 
zonās pie ezeriem 

RD MVD 
        

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

RD MVD 
        

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

RD MVD 
        

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

RD PAD 
        

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

RD MVD 
        

APS0706 
Ūdenstilpju krastu infrastruktūras attīstīšana un 
labiekārtošana 

RD MVD 
        

2.4. Saglabāt pilsētas kultūrvēsturisko ainavu, saudzējot un atjaunojot apbūves aizsardzības teritorijas 

APS0707 Kultūras mantojuma struktūras radīšana RD PAD         

APS0708 
Vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšana, 
uzskaite un administrēšana 

RD PAD 
        

APS0709 

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

APS0971 
Pilsētas kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma 
struktūras darbības atjaunošana Rīgas domē 

RD PAD 
        

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

RPA "Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra" 

        

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

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra" 

        

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

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra" 

        

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

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

"Rīgas pieminekļu 
aģentūra" 

        

9032 Pilsētas vēsturisko strūklaku restaurācija RD MVD         

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

SIA "Rīgas nami" 
        

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

RD PAD 
        

APS0714 
Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma 
un sakrālā mantojuma saglabāšanai 

RD ĪD 
        

APS0715 
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
lokālplānojuma izstrāde 

RD PAD 
        

APS0972 
Definētas prasības vēsturiskās struktūras 
saglabāšanai un integrēšanai attīstības projektos 

RD PAD 
        

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

RD PAD 
        

9266 

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

RD PAD 

        

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

APS0716 
Publiskās ārtelpas savienojumu prioritizēšana un 
īstenošanas plāns 

RD PAD 
        

9490 
Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas adrešu 
sakārtošanas projekts 

RD PAD 
        

9425 

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

RD PAD 

        

2.6. Izveidot kompleksas pilsētvides pārvaldības modeli 

APS0719 Izstrādāt pilsētvides vadlīnijas  RD PAD         

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

RD PAD 
        

APS0720 
Pašvaldības zaļās infrastruktūras teritoriju 
inventarizācija 

RD MVD 
        

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

RD PAD 
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APS0975 
Mehānisma pašvaldības un privātā sektora 
sadarbībai publiskās infrastruktūras izbūvē izveide 

RD PAD 
        

APS0721 

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

RD ĪD 

        

APS0723 
Apstādījumu un pilsētvides objektu strukturēto 
datu attēlošana ģeotelpiski 

RD PAD 
        

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

RD PAD 
        

2.7. Veidot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem drošu pilsētvidi 

APS0725 

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

RPP 

        

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

RPP 
        

APS0727 

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

RPP 

        

9226 
Apgaismojuma ierīkošana līdz šim neapgaismotās 
pilsētas ielās 

"Rīgas gaisma" 
        

9229 
Pilsētas apgaismes sistēmas detalizētas vadības 
ieviešana 

"Rīgas gaisma" 
        

APS0729 
Elektronisko sakaru gaisvadu apzināšana un 
sakārtošana 

RD PAD 
        

APS0415 
Parku un dārzu apgaismojuma izveide un 
papildināšana 

"Rīgas gaisma" 
        

9227 
Novecojušo apgaismojuma līniju kapitālremonts un 
rekonstrukcija 

"Rīgas gaisma" 
        

3.prioritāte "Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma” 

3.1. Pilnveidot vides kvalitātes un klimata pārmaiņu ietekmes uzraudzības un sabiedrības informēšanas sistēmu 

9386 Gaisa kvalitātes monitorings RD MVD         

APS0518 
Pilnveidot sabiedrības informēšanu par gaisa 
kvalitātes stāvokli Rīgā un nodrošināt publisku 
pieeju operatīvajai informācijai par monitoringa 

RD MVD 
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stacijās reģistrētajiem novērojumu rezultātiem 
tiešsaistē 

APS0519 
Nodrošināt iespēju saņemt gaisa piesārņojuma 
prognozi 

RD MVD 
        

APS0522 
Esošo atkritumu aprites un apsaimniekošanas 
uzskaites sistēmu optimizācija un attīstība 

SIA "Getliņi EKO" 
        

APS0521 Pilsētas kluso rajonu iezīmēšana un marķēšana  RD MVD         

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

REA 
        

APS0524 
Visaptveroša enerģētikas, klimata un vides 
monitoringa sistēmas izveide  

REA 
        

APS0525 
Izglītības kompetences centra izveide - sabiedrības 
informēšanas un izglītošanas pasākumi 

SIA "Getliņi EKO" 
        

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

REA 
        

3.2. Uzlabot vides kvalitāti 

APS0527 
Rīcības plānā paredzēto vides trokšņa 
samazināšanas pasākumu realizācija 

RD MVD 
        

APS0590 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana RD MVD         

APS0529 Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas izstrāde RD MVD         

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

RD MVD 
        

APS0591 Virszemes ūdensobjektu kvalitātes uzlabošana RD MVD         

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

AS "Rīgas Siltums" 
        

9342 

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

RD MVD 

        

APS0531 

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

RD MVD 

        

APS0532 
Gaisa aizsardzības prasību iestrāde 
pilsētplānošanas dokumentos un pašvaldības 
saistošajos noteikumos 

RD MVD 
        

APS0533 
Poligona “Getliņi” un piegulošās teritorijas 
sanācijas darbi  

SIA "Getliņi EKO" 
        

APS0535 Pilsētas kluso rajonu uzturēšana un saglabāšana RD MVD         
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APS0536 
Rīcības plānā paredzēto vides trokšņa 
samazināšanas pasākumu realizācija 

RD MVD 
        

APS0564 
Pasākumi decentralizēto siltuma avotu un 
transporta radītā gaisa piesārņojuma 
samazināšanai 

REA 
        

APS1036 Jaunciema dabas lieguma infrastruktūras izbūve RD MVD         

3.3. Mazināt plūdu un krastu erozijas riskus 

APS0792 Rīgas meliorācijas sistēmu inventarizācija RD MVD         

APS0615 Lietusūdens kanalizācijas kolektoru remontdarbi RD SD         

APS0616 Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve RD SD         

APS0617 Applūstošo teritoriju aizsargāšana RD MVD         

APS0618 Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, atjaunošana RD MVD         

APS0619 Mazo upju gultņu un krastu atbilstoša tīrīšana RD MVD         

9313 
Lietus notekūdens kanalizācijas atdalīšana no 
centralizētās kanalizācijas sistēmas 

RD SD 
        

APS0978 Preterozijas pasākumu ieviešana RD MVD         

3.4. Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem 

APS0620 
Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu 
pārbūve un atjaunošana 

AS "Rīgas Siltums" 
        

APS0537 
Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu 
optimizācija 

AS "Rīgas Siltums" 
        

9304 
Saskaņošana kurināmā maiņai objektos pēc 
pieprasījuma 

RD MVD 
        

9305 
Informācijas sagatavošana un izplatīšana par 
kurināmā maiņas lietderību 

RD MVD 
        

9324 

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

RD MVD 

        

9459 
Decentralizētās kanalizācijas administrēšanas 
risinājums 

RD MVD 
        

APS0793 

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

SIA "Rīgas ūdens" 

        

APS0621 
Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošana pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem  

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

SIA "Rīgas ūdens" 
        

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

SIA "Rīgas ūdens" 
        

APS0542 Ūdensvada tīklu aizbīdņu nomaiņas programma SIA "Rīgas ūdens"         

APS0543 
Ūdensvada tīklu ugunsdzēsības hidrantu nomaiņas 
programma 

SIA "Rīgas ūdens" 
        

APS0544 

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

SIA "Rīgas ūdens" 

        

APS0545 
Ūdensapgādes sūkņu staciju infrastruktūras 
tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu 
programma 

SIA "Rīgas ūdens" 
        

APS0546 Ūdensvada tīklu skalošanas programma SIA "Rīgas ūdens"         

APS0547 
Kanalizācijas sūkņu staciju tehnoloģiskās attīstības 
un modernizācijas projektu programma 

SIA "Rīgas ūdens" 
        

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

SIA "Rīgas ūdens" 
        

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

REA  
        

APS1035 Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas programma SIA "Rīgas ūdens"         

3.5. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību 

4158 Atkritumu šķirošanas laukumu izveide  RD MVD         

APS0550 
Sagatavošanas pārstrādei/reģenerācijai  
iekārtu modernizācija poligonā “Getliņi" 

SIA "Getliņi EKO" 
        

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

SIA "Getliņi EKO" 
        

APS0552 
Infiltrāta attīrīšanas sistēmas kapacitātes 
paaugstināšana poligonā "Getliņi" 

SIA "Getliņi EKO" 
        

APS0553 
Atkritumu apglabāšanas infrastruktūras attīstība 
poligonā "Getliņi" 

SIA "Getliņi EKO" 
        

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

SIA "Getliņi EKO" 
        

APS0979 Vienreizlietojamo produktu samazināšana RD MVD         
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APS0980 
Lielgabarīta atkritumu un elektroierīču atkārtotas 
izmantošanas veicināšana 

RD MVD 
        

APS0981 Kompostēšanas veicināšana Rīgas pilsētā RD MVD         

3.6. Mazināt klimata pārmaiņas 

APS0555 
Ēku atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi, t.sk. fasāžu 
atjaunošana 

SIA "Rīgas nami" 
        

APS0528 

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

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

RPA "Rīgas gaisma" 
        

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

SIA "Getliņi EKO" 
        

APS0530 
Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes 
paaugstināšana AS “Rīgas Siltums” siltumavotos 

AS "Rīgas Siltums" 
        

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

AS "Rīgas Siltums" 
        

4099 
Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības 
sabiedrisko ēku sektorā 

RD ĪD 
        

APS0557 Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana RNP         

APS0559 
Tehniski, ekonomiski un sociāli pamatota enerģijas 
pašražošana un pašpatēriņš 

REA 
        

APS0560 
Enerģijas kopienu attīstīšana Rīgas pilsētas 
pašvaldībā 

REA 
        

APS0561 
Energopārvaldības sistēmas ieviešana un 
sertificēšana 

REA 
        

APS0562 ESKO modeļa ieviešanas veicināšana REA         

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

REA 
        

APS0982 

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

REA 

        

4.prioritāte "Kvalitatīva un pieejama izglītība" 

4.1. Ieviest kompetenču pieeju vispārējās izglītības saturā 
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APS0750 
Metodiskā darba organizēšanas sistēmas izveide un 
ieviešana 

RD IKSD 
        

9058 
Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 
mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai 

RD IKSD 
        

APS0622 

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

RD IKSD 

        

APS0416 
Pirmsskolas izglītības iestāžu materiālā 
nodrošinājuma pilnveidošana  

RD IKSD 
        

APS0751 
Mācību projektu organizēšana un īstenošana 
izglītības iestādēm kā mācīšanās organizācijām  

RIIMC 
        

APS0752 

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

RIIMC 

        

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

RD IKSD 
        

4.2. Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

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

RIIMC 
        

APS0597 

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

RD IKSD 

        

APS0755 
Skolotāju konsultantu dienesta darbības 
nodrošināšana pedagogu individuālās meistarības 
pilnveidei 

RIIMC 
        

APS0983 Atbalsts digitālo prasmju apguvei RIIMC         

APS0984 

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

RD IKSD 

        

APS0756 
Interešu izglītības pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides veicināšana 

RD IKSD 
        

4.3. Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā  

9103 Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana RD IKSD         



 2.pielikums pārskata gala atskaitei  

179 
 

PVM ID Rīcības nosaukums Galvenais 
izpildītājs 

Plānotā ieviešana 

Pirms 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pēc 2027 

9105 
Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti ietekmējošo 
lēmumu pieņemšanā un aktivitāšu īstenošanā 

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

4.4. Veicināt sabiedrībā izpratni par iekļaujošu izglītību 

APS0758 
Mācību pasākumu organizēšana iekļaujošas 
izglītības īstenošanai izglītības iestādēs 

RIIMC 
        

APS0759 Izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana RD IKSD         

APS0760 

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

RD IKSD 

        

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

RD IKSD 
        

APS0762 
Izpratnes veicināšana par iekļaujošo izglītību 
sabiedrībā sadarbībā ar NVO 

RD IKSD 
        

APS0985 

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

RD IKSD 

        

APS0763 
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveidošana 
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 

RD IKSD 
        

4.5. Uzlabot iedzīvotāju neformālās izglītības piedāvājumu un pieejamību 

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

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

RIIMC 
        

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

RIIMC 
        



 2.pielikums pārskata gala atskaitei  

180 
 

PVM ID Rīcības nosaukums Galvenais 
izpildītājs 

Plānotā ieviešana 

Pirms 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Pēc 2027 

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

RIIMC 
        

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

RD IKSD 
        

4.6. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes programmu un aktivitāšu piedāvājumu un pieejamību 

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

RD PAD 
        

9089 
Prakses vietu nodrošināšana jaunajiem 
restaurācijas speciālistiem 

RPA "Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra" 

        

APS0771 

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

RD IKSD 

        

APS0986  
Ziemas sporta infrastruktūras izveide pilsētas 
administratīvajā teritorijā 

RD ĪD 
        

APS0772 
Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 
kvalitātes un efektivitātes nodrošināšana 

RD IKSD 
        

APS0773 
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu 
īstenoto programmu ģeogrāfiska pārklājuma 
veicināšana 

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

APS0775 
Sporta izglītības programmu audzēkņu sportiskās 
meistarības veicināšana 

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

9077 

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

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

RD IKSD 
        

APS0777 
Atbalsts izglītības iestāžu rīkoto nometņu norisei 
skolēnu brīvdienās 

RD IKSD 
        

APS0987 
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas telpu 
pielāgošana 

RD ĪD 
        

APS0778 
Atbalsts brīvā laika un darba ar jaunatni 
infrastruktūras pilnveidei 

RD IKSD 
        

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

RD ĪD 
        

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

SIA "Rīgas meži" 
        

APS0780 
Bērnu zinātnes centra Aristīda Briāna ielā 8, Rīgā, 
veidošana 

RD IKSD 
        

 4.7. Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras pieejamību 

APS0781 
Interešu izglītības programmu un aktivitāšu 
ģeogrāfiska pārklājuma veicināšana 

RD IKSD 
        

APS0647 
Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas 
ēku projektēšana un būvniecība  

RD ĪD 
        

9169 
Izglītības iestāžu esošo sporta infrastruktūras 
objektu renovācija un labiekārtošana  

RD ĪD 
        

APS0989 
Efektivizēt un modernizēt IKT pakalpojumu 
nodrošināšanu Rīgas skolu tīklam 

RD ITC 
        

9069 Skolu darbības kvalitātes paaugstināšana RD IKSD         

APS0783 
Rīgas pirmsskolu pieejamības un izglītības 
kvalitātes pilnveide 

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

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

RD ĪD 
        

5.prioritāte "Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība" 

5.1. Veidot un īstenot pārdomātu un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem balstītu mājokļu programmu Rīgā 

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

REA 
        

APS0571 Mājokļu programmas izveide RD MVD         
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APS0572 
Konceptuālā ziņojuma sagatavošana par pieejama 
Mājokļa attīstības veicināšanu Rīgā 

RD MVD 
        

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

REA 
        

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

REA 
        

APS0580 Mājokļu kompetences centra izveide RD MVD         

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

RD PAD 
        

APS0602 
Līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanas 
programmai 

RD ĪD 
        

APS0558 Energoefektivitātes atbalsta fonda izveide REA         

APS0990 
Informācijas un datu pieejamības par 
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti uzlabošana 

REA 
        

APS0991 
Rīgas daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programmas 
izstrāde un atjaunināšana 

REA 
        

5.2. Nodrošināt mājokļu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām 

APS0575 

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

RD MVD 

        

9258 
Ērtas pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu 
piešķiršanas kārtības nodrošināšana 

RD MVD 
        

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

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

RD MVD 
        

APS0576 
Dalība renovācijas projektu izstrādāšanā un 
renovācijas organizēšanā 

SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks" 

        

APS0577 

Dzīvojamo māju atjaunošana (renovācija) atbilstoši 
dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumam, sekmējot 
klimatneitralitāti un izmantojot ārējā finansējuma 
piesaisti 

RNP 

        

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

RNP 
        

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

RD MVD 
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9263 

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

RNP 

        

APS0586 

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

RNP 

        

5.4. Jaunu mājokļu attīstība 

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

RD MVD 
        

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

SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks" 

        

APS0583 
Jaunu pašvaldības mājokļu projektu attīstīšana 
publiskās un privātās partnerības ietvaros 

SIA "Rīgas 
pilsētbūvnieks" 

        

6. prioritāte “Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība” 

6.1. Pilnveidot pašvaldības pakalpojumus, t.sk. turpināt e-pakalpojumu ieviešanu 

9423 
Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu pārvaldības 
sistēmas pilnveidošanai 

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

APS0254 
Metodiskā atbalsta sniegšana pašvaldības iestādēm 
pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanai 

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

9458 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 
lietojumprogrammas izveide 

RD SD 
        

9448 
Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmas 
(ĢIS) attīstība 

RD PAD 
        

9449 
Ģeotelpiskās informācijas e–pakalpojumu 
pilnveidošana 

RD PAD 
        

APS0255 Digitālā darba ar jaunatni attīstīšana RD IKSD         

APS0257 
Būvniecības ieceru izskatīšanas un saskaņošanas 
kārtības paātrināšana un automatizācija  

RD PAD 
        

9090 

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

RD PAD 

        

APS0258 
Veicināt būvniecības procesa elektronizāciju un 
digitalizēšanu 

RD PAD 
        

APS0259 Rīgas pilsētas digitālā modeļa izveide RD PAD         

APS0924 
Nodrošināt ērtus un rīdziniekiem draudzīgus e-
pakalpojumus 

RD ITC 
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6.2. Uzlabot pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, sadarbību un darbības koordinēšanu 

APS0992 
Ieviest centralizētu iepirkuma procedūru Rīgas 
valstspilsētas pašvaldības iestādēs 

RD centrālā 
administrācija 

        

APS0311 
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza administratīvo 
atbalsta funkciju modernizācija 

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

APS0429 Efektīvas korupcijas risku vadības izveidošana 

RD Iekšējo 
pārbaužu un 
korupcijas 
novēršanas nodala 

        

APS0430 
RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes 
izveide 

RD centrālā 
administrācija 

        

APS0993 
Pārveidot ITC par modernu digitālo aģentūru, kas 
nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus saviem 
klientiem 

RD ITC 
        

6.3. Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, paaugstinot darbinieku kompetenci un uzlabojot darba apstākļus 

9399 Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOS-RĪGA  RD PAD         

9400 
GNSS EUPOS-RĪGA iesaiste Rīgas vietējā 
ģeodēziskajā tīklā 

RD PAD 
        

APS0794 

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

APS0994 Pašvaldības darbinieku atalgojuma pārskatīšana           

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

RD ITC 
        

APS0950 
Nodrošināt modernu, efektīvu un ilgtspējīgu IKT 
attīstības pārvaldību 

RD ITC 
        

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

RD ITC 
        

APS0996 
Nodrošināt RD digitālo sistēmu, produktu un 
personas datu drošību 

RD ITC 
        

6.4. Nodrošināt koordinētu investīciju un nekustamā īpašuma pārvaldību 

APS0262 
Sadarbības veicināšana starp inženiertīklu 
turētājiem 

RD PAD 
        

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

RD PAD 
        

APS0264 SIS Padomes darbības nodrošināšana RD PAD         

APS0265 
Rīgas attīstības programmas 2028.-2034.gadam 
izstrāde 

RD PAD 
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6.5. Sekmēt vienotu komunikāciju, informācijas un datu pieejamību 

APS0267 
Sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana 
par būvniecības procesiem 

RD PAD 
        

APS0268 
Pilnveidot zvanu centru un sabiedrības saziņas 
kanālus būvniecības jomā  

RD PAD 
        

APS0269 

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

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

APS0270 
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
(ADTI) datubāzes attīstība 

RD PAD 
        

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

RD PAD 
        

9403 

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

RD PAD 

        

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

RD PAD 
        

APS0271 SUS jaunā koncepta izveide RD PAD         

APS0431 Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā  RNP         

APS0997 
Rīgas domes priekšsēdētāja ikgadējās vizītes uz 
apkaimēm 

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

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

RD ITC 
        

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

RD ITC 
        

6.6. Veicināt iedzīvotāju un NVO līdzdalību pašvaldībai būtisku lēmumu pieņemšanā un funkciju īstenošanā 

APS0272 Rīgas apkaimju robežu precizēšana RD PAD         

APS0276 

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

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

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

RD IKSD 
        

APS0998 
Rīgas nakts laika politikas izstrāde un koordinatora 
izvēle 

Rīgas Investīciju un 
Tūrisma aģentūra 
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9098 
Atbalsts jauniešu un jaunatnes organizāciju 
iniciatīvu līdzfinansēšanai 

RD IKSD 
        

APS0278 
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 
kapacitātes stiprināšanai 

RD IKSD 
        

APS0280 
NVO nama darbības nodrošināšana un tā filiāļu 
tīkla attīstīšana 

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

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

RD IKSD 
        

APS0284 
Sabiedrības iesaistes un līdzdalības koncepta 
izstrāde 

RD PAD 
        

APS0285 Sabiedrības virzīta apkaimju attīstība RD PAD         

APS0286 Apkaimju platformas attīstība RD PAD         

APS0287 
Sadarbības veicināšana ar nevalstiskajām 
organizācijām un iesaiste būvniecības uzraudzības 
procesos 

RD PAD 
        

APS0288 Līdzdalības budžets 
Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

APS0315 
Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas 
finansēšanas konkursa norise 

RD IKSD 
        

APS0999 
Līdzdalības budžeta jaunatnes jomā metodoloģijas 
izstrāde un aprobācija 

RD IKSD 
        

APS1000 
Izstrādāt koncepciju Rīgas apkaimju biedrību telpu 
nodrošināšanai 

Apkaimju 
iedzīvotāju centrs 

        

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

APS0289 
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalības 
nodrošināšana darbam Eiropas Reģionu komitejā 

RD centrālā 
administrācija 

        

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

RITA 
        

9504 
RD vadības dalības nodrošināšana LR valsts līmeņa 
protokolāro pasākumu norisē 

RD centrālā 
administrācija 

        

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

RD centrālā 
administrācija 

        

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

RITA 
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APS0359 

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

RITA 

        

9507 

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

RITA 

        

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

RITA 
        

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

RD PAD 
        

APS0293 
Rīgas metropoles areāla atbalsta platformas 
nodrošināšana 

RD PAD 
        

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

RD PAD 
        

6.8. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti 

APS0119 
Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku 
sakārtošana 

RD ĪD 
        

APS0294 
Mazināt vardarbību ģimenēs, kā arī vardarbību pret 
nepilngadīgām personām 

RPP 
        

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

RPP 
        

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

RPP 
        

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

RPP 
        

APS0728 
Tehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu 
aizsardzībai 

RPP 
        

APS0298 

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

RPP 

        

APS0299 
Likumpārkāpumu profilakse, policijas tēla 
uzlabošana, kā arī iedzīvotāju izglītošana sniedzot 

RPP 
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atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tiešsaistē, 
sniedzot konsultācijas klātienē, tiekoties ar 
apkaimju iedzīvotājiem 

APS0300 
Pilnvērtīga un savlaicīga policijas pakalpojuma 
nodrošināšana iedzīvotājiem 

RPP 
        

7.prioritāte "Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta" 

7.1. Nodrošināt modernus sociālās aprūpes un rehabilitācijas risinājumus, kas aprūpējamā tuviniekiem ļauj palikt ekonomiski aktīviem 

APS0435 
Pakalpojumu, kuros ieviests līdzmaksājuma (vai 
vaučera) princips, izveidošana 

RD LD 
        

APS0436 
Vietu skaita nodrošinājums sociālās aprūpes 
centros atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam 

RD LD 
        

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

RD ĪD 
        

APS0437 
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem 
sociālos pakalpojumus atbilstoši vajadzībām 

RD LD 
        

APS0438 
Mērķa grupas saņem ģimenes asistenta 
pakalpojumu atbilstoši vajadzībām 

RD LD 
        

APS0439 
Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma apjoma 
palielināšana 

RD LD 
        

APS0440 

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

SIA "Rīgas 
veselības centrs" 

        

APS0441 
Ģimeniska tipa sociālo pakalpojumu izveide un 
īstenošana 

RD LD 
        

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

APS0442 
Dienas aprūpes centru izveidošana pie izglītības 
iestādēm 

RD LD 
        

APS1002 
Preventīvu pasākumu bezpajumtniecības 
novēršanai īstenošana 

RD LD 
        

APS1003 
 Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas 
bezpajumtniekiem izstrāde un īstenošana 

RD LD 
        

APS0443 
Sociālās korekcijas programmu bērniem un 
jauniešiem nodrošināšana  

RD LD 
        

APS0444 
Sociālo pakalpojumu sniegšana personām, kuras 
cietušas no vardarbības 

RD LD 
        

APS0445 
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveide 
vardarbības risku mazināšanai un prevencei 
ģimenēs 

RD LD 
        

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

RD LD 
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APS0447 
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveide sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
nodarbinātības veicināšanā  

RD LD 
        

7.3. Nodrošināt Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmai nepieciešamos cilvēkresursus 

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

RD LD 
        

APS0449 
Prakses vietu izveide Rīgas sociālo pakalpojumu 
sniedzējorganizācijās 

RD LD 
        

APS0451 
Rīgas sociālās aprūpes centros pietiekamā skaitā 
tiek nodrošināti aprūpētāji 

RD LD 
        

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

RD LD 
        

7.4. Vairot informācijas tehnoloģiju pratību un izmantošanu praksē 

APS0455 
Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma saņēmēji 
izmanto IKT tehnoloģijas (welfare tehnology) 

RD LD 
        

7.5. Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu sociālo palīdzību atbilstošā apjomā 

APS0453 
Sociālās palīdzības piešķiršanas administrēšana tiek 
digitalizēta 

RD LD 
        

APS0454 Sociālo pakalpojumu administrēšanas digitalizācija RD LD         

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

RD LD 
        

APS0456 
Sociālo pabalstu mērķtiecīguma datu analīze un 
izvērtējumi 

RD LD 
        

APS0457 
Nodrošināt iedzīvotājiem efektīvus informācijas 
iegūšanas kanālus par sociālās palīdzības 
risinājumiem 

RD LD 
        

7.6. Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto rīdzinieku integrāciju darba tirgū 

APS0458 
Atbalstītā darba pakalpojuma cilvēkiem ar 
invaliditāti izveide un īstenošana 

RD LD 
        

APS0459 
Granta programma sociālās uzņēmējdarbības un 
darba integrācijas uzņēmumu atbalstam 

RD LD 
        

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

RD LD 
        

APS0461 
Rīgas pašvaldībā dzīvojošu bezdarbnieku 
iesaistīšana aktīvos nodarbinātības pasākumos  

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

RD IKSD 
        

APS0462 
Jaunatnes darba ar sociālā riska grupas jauniešiem 
īstenošana 

RD IKSD 
        

7.7. Izveidot proaktīvu sociālo pakalpojumu administrēšanas sistēmu 

APS0463 

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

RD LD 

        

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

RD LD 
        

APS0465 Sociālā darba prakses pētījumi un datu analīzes RD LD         

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

RD LD 
        

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

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

RD ĪD 
        

APS0116 
SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 
atjaunošanas darbi  

RD ĪD 
        

APS0469 
Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūras uzlabošana 

RD ĪD 
        

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

SIA "Rīgas 
2.slimnīca" 

        

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

SIA "Rīgas 
2.slimnīca" 

        

APS0472 
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana no jauna 
izveidotās vai renovētās telpās 

RD LD 
        

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

RD LD 
        

APS0474 
Sadarbība ar Rīgas pašvaldības teritorijā 
strādājošiem ģimenes ārstiem 

RD LD 
        

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

RD LD 
        

APS0476 
SIA "Rīgas veselības centrs" pakalpojumu klāsta 
paplašināšana un esošo pakalpojumu kvalitatīva 

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

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

SIA "Rīgas 
veselības centrs" 

        

APS0478 Medicīnisko un informācijas tehnoloģiju attīstība 
SIA "Rīgas 
1.slimnīca" 

        

APS0479 
Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana 

SIA "Rīgas 
1.slimnīca" 

        

APS0480 

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

SIA "Rīgas 
Dzemdību nams" 

        

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

SIA "Rīgas 
Dzemdību nams" 

        

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

SIA "Rīgas 
Dzemdību nams" 

        

7.9. Īstenot starpinstitucionālu, uz pierādījumiem balstītu sabiedrības veselības politiku 

APS0467 
Informatīvi izglītojoši semināri Rīgas pilsētas 
pašvaldības speciālistiem par veselības 
veicināšanas un slimību profilakses tēmām 

RD LD 
        

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

RD LD 
        

APS0484 
Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības 
stratēģiskais plānošanas dokuments 

RD LD 
        

APS0485 
Rīgas pilsētas sabiedrības veselības datu 
monitorings 

RD LD 
        

APS0486 
Ģimenes veselības un ģimenes plānošanas 
veicināšana 

RD LD 
        

APS0487 
Bērnu un jauniešu veselības veicināšana un slimību 
profilakse 

RD LD 
        

APS0491 
Veselības veicināšana un slimību profilakse 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū 

RD LD 
        

APS0492 
Vecāka gada gājuma iedzīvotāju veselības 
veicināšana un slimību profilakse 

RD LD 
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APS0493 Infekciju slimību profilakse RD LD         

APS0494 

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

RD LD 

        

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

SIA "Rīgas 
veselības centrs" 

        

7.10. Veidot iekļaujošu pilsētu un veicināt dažādu sabiedrības grupu mijiedarbību sociālās atstumtības novēršanā, īpaši attiecībā uz sociāli neaktīvajiem un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem 

APS0495 
Iniciatīvu īstenošana, kas veidotas sadarbībā ar 
personām ar funkcionēšanas traucējumiem 

RD LD 
        

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

RD LD 
        

APS0497 
Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju 
institūcijās tiek nodrošināts brīvprātīgo darbs 

RD LD 
        

APS1005 Pilsētas pieejamības politikas izstrāde RD PAD          

APS1006 

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

RD IKSD 

        

APS0569 

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

RD IKSD 

        

7.11. Attīstīt un pilnveidot Rīgas nevalstisko sporta organizāciju atbalsta sistēmu, veicinot sporta organizāciju līdzdalību fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšanā, kā arī veicināt iedzīvotāju interesi par 
sportu, veidot noturīgus sportošanas paradumus un motivēt uzlabot savus sportiskos sasniegumus 

APS0499 
Attīstīt un pilnveidot Rīgas nevalstisko sporta 
organizāciju atbalsta sistēmu 

RD IKSD 
        

APS0500 
Veicināt sporta organizāciju līdzdalību sporta 
sacensību un aktivitāšu pieejamības nodrošināšanā 

RD IKSD 
        

APS0501 Noturīgu sportošanas paradumu veidošana RD IKSD         

APS0502 Iedzīvotāju sportisko sasniegumu veicināšana RD IKSD         

8. prioritāte "Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku" 

8.1. Integrēt starptautiskos multimodālos transporta mezglus pilsētas struktūrā 

APS0318 
Rīgas pasažieru stacijas izveide par Baltijas mēroga 
multimodālo transporta mezglu 

RD PAD 
        

APS0319 
Jūras Pasažieru termināļa pieejamība un pilnvērtīga 
integrācija sabiedriskā transporta tīklā  

RD SD 
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8.2. Attīstīt maģistrālās ielas, lai veicinātu pilsētas konkurētspēju 

APS0320 Daugavas šķērsojuma priekšizpēte RD PAD         

APS0321 

Rīgas brīvostas un citu rūpniecības teritoriju 
sasaistes nodrošināšana ar nacionālas un 
starptautiskas nozīmes (TEN–T) transporta tīklu, 
veicinot RVC AZ atslogošanu no kravas 
autotransporta un tranzīta autosatiksmes 

RD SD 

        

9270 
Satiksmes infrastruktūras (tiltu) atjaunošana, 
pārbūve un izbūve 

RD SD 
        

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

RD SD 
        

8.3. Stiprināt pilsētas sadarbības ekosistēmas un atbalstīt inovatīvas uzņēmējdarbības iniciatīvas 

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

RD PAD 
        

APS0323.01 Viedpilsētas stratēģijas izstrāde RD PAD         

APS0324 Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības koordinācija 
Rīgas Investīciju un 
Tūrisma aģentūra 

        

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

REA 
        

APS1007 
Informācijas pieejamības nodrošināšana par 
pašvaldības kapitālsabiedrību ieguldījumiem P&A 

RD 
Kapitālsabiedrību 
pārvalde 

        

APS1008 Inovāciju fonda ieceres attīstība RD PAD         

APS1009 5G tehnoloģiju izvietošanas procesa koordinēšana RD PAD         

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

APS0326 
Izstrādāt un ieviest vienotu pilsētas zīmola 
stratēģiju 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

9140 

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

RD IKSD 

        

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

APS1010 Tūrisma kampaņu un produktu izstrāde 
Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

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

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

APS0330 
Atbalsta programma starptautisku sporta, kultūras 
un izklaides pasākumu publicitātei 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 
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APS0332 
Veidot atbalstu nozīmīgu pasaules un Eiropas 
līmeņa sacensību norisei Rīgā  

RD IKSD 
        

APS0328 Multifunkcionāla sporta centra izbūve Pārdaugavā RD ĪD         

APS0331 
Starptautisku filmēšanas projektu norises 
sekmēšana Rīgā 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

APS0327 

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

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

SIA "Rīgas 
Nacionālais 
zooloģiskais dārzs" 

        

8.6. Stiprināt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, piesaistīt vietējās un starptautiskās investīcijas, t.sk. no starpnacionālajiem uzņēmumiem 

APS0568 
Atbalstošas uzņēmējdarbības vides veidošana 
dažādu pilsētas ekonomikas nozaru konkurētspējas 
celšanai 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

APS1011 
Rīgas uzņēmējdarbības padomes izveide un 
darbība 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

APS1012 
Iesaistīties uzņēmējdarbības klasteru un sadarbības 
ekosistēmu darbībā 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

APS0335 
Funkcionālu investīciju piesaistes atbalsta 
instrumentu izveide, attīstība un administrēšana 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

APS0336 
Industriālo teritoriju un ar tām saistīto teritoriju 
attīstība 

Rīgas investīciju un 
tūrisma aģentūra 

        

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

RD ĪD 
        

APS0337 
Zaļā koridora principa būvniecībā ieviešana 
uzņēmējdarbības vides un investīciju piesaistes 
veicināšanai galvaspilsētā 

RD PAD 
        

9.prioritāte "Daudzveidīga un autentiska kultūrvide" 

9.1. Veicināt kultūras un kopienu iniciatīvas apkaimēs vietu identitātes un sabiedriskās dzīves pilnveidošanai 

APS0338 

Projektu konkurss apkaimju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai, aktivizējot apkaimju 
kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas 
veidiem 

RD IKSD 

        

APS1013 
Remigrantu un imigrantu iekļaušanās rīdzinieku 
sabiedrībā, izmantojot kultūras piedāvājumu 

RD IKSD 
        

APS0339 

Sabalansēts atbalsts kultūras mantojuma un 
tradicionālās kultūras projektiem un laikmetīgās 
kultūras procesa uzturēšanai un īstenošanai, 
veicinot dažādu sabiedrības grupu sadarbību un 

RD IKSD 
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piederības sajūtas stiprināšanu savai apkaimei, 
pilsētai un valstij 

APS0340 

Atbalsts daudzveidīgām kultūras norisēm apkaimēs 
- kultūrvietu veicināšanai un publiskās telpas 
izmantošanai un aktivizēšanai ar kultūras 
projektiem 

RD IKSD 

        

APS0341 
Integrētu un starptautiski konkurētspējīgu kultūras 
un tūrisma pakalpojumu un produktu attīstīšana 
ārtelpā 

RD IKSD 
        

APS1014 
Veikt spēkā esošo RD IKSD  atbalsta programmu 
kultūrā un sabiedrības integrācijā izvērtējumu  

  
        

APS1015 Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas aktualizācija RD IKSD         

APS1016 
Rīgas pilsētas estrāžu attīstība un iedzīvināšana ar 
kultūras norisēm  

RD IKSD 
        

9114 Izveidot Rīgas Brāļu kapus kā memoriālu muzeju 
RPA "Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra" 

        

9.2. Stiprināt profesionālās mākslas un kultūras procesu, atbalstot laikmetīgu un augstas kvalitātes saturu 

9127 
Starptautiski konkurētspējīgu un kultūrekonomiku 
veicinošu, pilsētai nozīmīgu pasākumu atbalsts 

RD IKSD 
        

APS0343 
Atbalsta mērķprogramma kultūras nevalstisko 
organizāciju darbībai  

RD IKSD 
        

APS1017 
Izstrādāt  jaunu Kultūras iestāžu apvienības izstāžu 
zāles "Rīgas mākslas telpa" darbības stratēģiju 

RD IKSD 
        

APS0344 
Pieejamo vietējo un ārvalstu finanšu instrumentu 
apzināšana un atbalsts projektu pieteikumu 
sagatavošanā kultūras jomā 

RD IKSD 
        

9.3. Nodrošināt iespēju ikvienam rīdziniekam līdzdarboties kultūras procesā, t.sk. Dziesmu un deju svētku kustībā, tradicionālajās un mūsdienu amatiermākslas praksēs 

9126 
Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības 
nodrošināšana 

RD IKSD 
        

APS0567 Tradicionālās kultūras un amatu centrs RD IKSD         

9135 
Sadarbības projektu īstenošana ar valsts kultūras 
institūcijām kultūras pakalpojumu pieejamībai 

RD IKSD 
        

9.4. Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas principiem un veidot atvērtus un iekļaujošus kultūras centrus 

APS0140 
Kultūras iestāžu (t.sk. bibliotēku, kultūras un 
atpūtas centru) atjaunošanas darbi 

RD ĪD 
        

APS0345 
Bibliotēku kā kopienu zināšanu, mākslas, kultūras 
un tikšanās vietu attīstība, trešās telpas vadlīniju 
noteikšana 

RD IKSD 
        

APS0346 Kultūras centru darbības modeļa aktualizēšana RD IKSD         
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APS1018 
Ēkas Brīvības ielā 49/53 atjaunošanas programmas 
noteikšana 

SIA "Rīgas nami" 
        

APS1019 
Rīgas Centrālās bibliotēkas Brīvības ielā 49/53 
attīstības iecere 

RD IKSD 
        

9.5. Palielināt pilsētas starptautisko kultūras konkurētspēju 

APS0347 
Rīgas Kongresu nama atjaunošana un 
priekšlaukuma labiekārtošana 

SIA "Rīgas nami" 
        

APS0342 "Spartaka" galerijas izveidošana Elizabetes ielā 61 SIA "Rīgas nami"         

APS1020 
Atbalsts nacionālas nozīmes kultūras organizāciju 
un iestāžu attīstībai Rīgā 

RD PAD 
        

 


