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AI Rīgas Austrumu izpilddirekcija
ALTUM akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”
ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
Aptauja  Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā 

notiekošajiem procesiem
AS akciju sabiedrība
ĀTI ārvalstu tiešās investīcijas
BA “Turība” Biznesa augstskola “Turība”
BIS Būvniecības informācijas sistēma
BLPN Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
Būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde
BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs
CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija
CSP Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
CVK Centrālā vēlēšanu komisija
DC dienas centrs
DP dabas parks
DŪCAP Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde
EDUS elektroniskā dokumentu vadības sistēma
EK Eiropas Komisija
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES Eiropas Savienība
ESF Eiropas Sociālais fonds
ESKO energoservisa kompānija
EUR Eiropas Savienības vienotā valūta
GMI  garantētais minimālais ienākums
GNSS globālās navigācijas satelītu sistēmas
GPRS  Vispārējs datu pakešu pārraides pakalpojums (angļu val. General Packet 

Radio Service)
GPS Globālā pozicionēšanas sistēma (angļu val. Global Positioning System)
ĢIS ģeogrāfiskā informācijas sistēma
IAM ilgtspējīgas attīstības mērķis
ICCA  Starptautiskā kongresu un konferenču asociācija (angļu val. International 

Congress and Convention Association)
IKP iekšzemes kopprodukts
IM ilgtermiņa attīstības mērķis
INTERREG  Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programma, kura uzlabos reģionālās 

attīstības politiku un programmu ieviešanu, galvenokārt darbības 
programmās “Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un ETS mērķa 

programmās, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp 
reģionālā līmeņa dalībniekiem

ĪADT īpaši aizsargājamā dabas teritorija
IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
IS informācijas sistēma
IT informācijas tehnoloģijas
ITI integrētas teritoriālās investīcijas
KAC klientu apkalpošanas centrs
KAVIS Klientu attiecību vadības informācijas sistēma
KF Kohēzijas fonds
KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments
KVS kvalitātes vadības sistēma
LDC Lauksaimniecības datu centrs 
LED gaismu izstarojošā diode (angļu val. Light Emitting Diode)
LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LLPA Latvijas Lielo pilsētu asociācija
LMA Latvijas Mākslas akadēmija
LPS Latvijas Pašvaldību savienība
LR Latvijas Republika
LR AM Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
LR EM Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 
LR FM Latvijas Republikas Finanšu ministrija
LR KM Latvijas Republikas Kultūras ministrija
LR SM Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
LR TM Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
LR VM Latvijas Republikas Veselības ministrija
LR VARAM  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
LR ZM Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LU Latvijas Universitāte
LVA Latviešu valodas aģentūra
MICE  Biznesa pasākumu un konferenču sektors (angļu val. Meeting, Incentive 

travel, Conferences, Exibitions)
MK Ministru kabinets
MMTM multimodāls sabiedriskā transporta mezgls
MPI Mājokļu pieejamības indekss
NAP 2020 Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam
NEET  jaunieši, kas nemācās un nestrādā (angļu val. Not in employment, 

education or training)
NĪ nekustamais īpašums

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

3



NĪN nekustamā īpašuma nodoklis
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra
NVD Nacionālais veselības dienests
NVO nevalstiskā organizācija 
OECD  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angļu val. 

Organisation for Economic Co-operation and Development)
Pētījums  Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība 

Rīgas pilsētā, 2020
PI Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
PII pirmsskolas izglītības iestāde
PIL Publisko iepirkumu likums
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Programma Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam 
PRV prioritārais rīcības virziens
PVN pievienotās vērtības nodoklis
PVO Pasaules Veselības organizācija
RBP Rīgas brīvostas pārvalde
RCB Rīgas Centrālā bibliotēka
RD Rīgas dome
RD APC Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
RD ĀP Rīgas domes Ārlietu pārvalde
RD FD Rīgas domes Finanšu departaments
RD IKSD Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
RD ITC Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
RD ĪD Rīgas domes Īpašuma departaments
RD LD Rīgas domes Labklājības departaments
RD MVD Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
RD PAD Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
RD PIP Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
RD SAN Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
RD SD Rīgas domes Satiksmes departaments
RDVIS Rīgas domes Vienotā informācijas sistēma
REA Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”
RIIMC Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
RISEBA Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
RĪĢIS Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
RNP sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”
RP BJC Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
RP SIA  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RPA Rīgas pašvaldības aģentūra
RPP Rīgas pašvaldības policija
RPP VNC Rīgas pašvaldības policijas Videonovērošanas centrs

RPR Rīgas plānošanas reģions
RSAC Rīgas sociālās aprūpes centrs
RSD Rīgas Sociālais dienests
RTAB nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
RTG rentgenogrāfija
RSU Rīgas Stradiņa universitāte
RTU Rīgas Tehniskā universitāte 
RV rīcības virziens
RVC Rīgas vēsturiskais centrs
SAC ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
SAM specifiskais atbalsta mērķis
SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs
Stratēģija Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
SUS Stratēģijas uzraudzības sistēma
TEN-T Eiropas transporta tīkls
TEP tehniski ekonomiskais pamatojums
TIC tūrisma informācijas centrs
TmP tematiskais plānojums
UDV universālā darba vieta
UNESCO  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (angļu val. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
URBACT starpreģionu sadarbības programma 
USG ultrasonogrāfija
ŪPS ūdens patēriņa skaitītājs
VAS valsts akciju sabiedrība
VI Veselības inspekcija
VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra
VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma
LR VK Latvijas Republikas Valsts kontrole
VBTAI Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VSIA valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VT vietējais ģeodēziskais tīkls
VVZD Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
ZG Zemesgrāmata
ZI Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
ZGT zemās grīdas tramvajs
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Kopš 2008.gada RD Pilsētas attīstības departaments ik gadu sagatavoto pārskatu 
par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas ieviešanu. 
Tā mērķis ir izvērtēt Stratēģijas un Programmas īstenošanu un sasniegtos rezultātus. 
Uzraudzības pārskatu sagatavošanas nepieciešamību nosaka normatīvie akti1, taču 
tai pat laikā jāatzīmē, ka pārskata informatīvais raksturs un vienkāršības princips ļauj 
jebkuram interesentam iepazīties ar paveikto Rīgā pārskata periodā. Pārskatā iekļautā 
informācija sniedz iespēju:

  novērtēt, vai Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības program-
mas ieviešana norit kā plānots;

  parādīt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus;

  identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un 
kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu šo prob-
lēmu risināšanai vai iespēju realizēšanai;

  sekmēt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju un sabiedrības koordinētu 
sadarbību pašvaldības attīstības jautājumos.

Pārskats par uzraudzības periodu no 2014. līdz 2020.gadam ir noslēdzošais izstrādā-
tais pārskats, kas sagatavots par iepriekšējā plānošanas perioda teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenta – Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Rīgas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanu. Attīstības programmas 
daļas ir arī Rīcības plāns un Investīciju plāns, kuros iekļautas aktivitātes un projekti, 
kas ir paredzētās darbības Programmas stratēģiskajā daļā noteikto uzdevumu izpildei. 
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhija un savstarpējā 
saskaņotība redzama 1.attēlā.

IEVADS

1. MK noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”

1.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
Dokumentu hierarhija un savstarpējā saskaņotība

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti Politikas plānošanas dokumenti

Rīgas attīstības programma
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Pamatnostādnes

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Avots: RD PAD
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Stratēģijas pamatā ir līdzsvarota sociālo jeb sabiedrības, ekonomikas un pilsētvides 
aspektu mijiedarbība. Pašvaldība pauž savas ieceres attiecībā uz katru no trim pilsētas 
attīstības balstiem, kā arī norāda uz vēlmi attīstīt pilsētu starptautiskā mērogā, izvirzot 
četrus ilgtermiņa attīstības mērķus:

  IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība
  IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika
  IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide
  IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas 

metropole

Rīgas pilsētas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai noteikti 19 rīcības virzieni, kas skar visas 
pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares. Rīcības virzienu detalizētāks izklāsts –  
tajos noteiktie uzdevumi, plānotie pasākumi (Rīcības plāns un Investīciju plāns) –  
ietverts Programmā.

Pārskata gatavošanas koordinēšanu un īstenošanu nodrošina RD PAD. Izstrādājot pār-
skatu, tiek izmantoti dažādi datu ieguves avoti un analīzes metodes:

  informācija no 29 RD iestādēm un struktūrvienībām, kurās ir nozīmēti atbildīgie ko-
ordinatori, kas aizpilda informācijas pieprasījuma veidlapas; 

  iedzīvotāju aptauja par apmierinātību ar pašvaldības darbu un procesiem pilsētā, 
kas tiek veikta regulāri – vismaz reizi divos gados atbilstoši Rīgas IM un RV sasnie-
dzamajiem rādītājiem, aptaujājot vairāk kā 2 000 respondentu Rīgas apkaimēs;

  pētījums “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība 
Rīgas 58 apkaimēs”, kura ietvaros divas reizes uzraudzības periodā – 2016. un 2020.
gadā tika veikts 23 pakalpojumu novērtējums atbilstoši noteiktiem kritērijiem visās 
Rīgas apkaimēs;

  5 nozaru (ekonomikas joma, sociālā joma, pilsētvides jomā, pārvaldības jomā un 
NVO jomā) ekspertu vērtējums par RV izpildi, padarot novērtēšanas procesu objek-
tīvāku ar ārējo vērtējumu;

  dažādi ārējie avoti – CSP, Lursoft, CSDD u.c., novērtējot rādītāju izmaiņu progresu;

  mediju monitorings, apzinot būtiskākās izmaiņās pilsētvidē.

Pārskata sagatavošanas laika grafiks un galvenie datu informācijas avoti shematiski 
atspoguļoti 3.attēlā.

Rīcības virzienu un ilgtermiņa attīstības mērķu sasaiste
2. attēls

3.attēls

29 RD iestādes  
un struktūrvienības

01.-02. 02.-08. 09.-10. 12.-01.

Ārējie avoti
(LR CSP, Lursoft, mediju 

monitorings u.c.

Iedzīvotāju viedoklis

5 nozaru eksperti
(ekonomikas, pilsētvides, NVO, 
sociālajā un pārvaldības jomās)

Pārskata gala atskaites 
sagatavošana

Pārskata apstiprināšana

Pārskata nodošana publiskai pieejai

SUS koordinatoru seminārs

SUS koordinatori aizpilda 
veidlapas

Informācijas apkopošana  
un datu analīze

Pārskata sagatavošana  
un apstiprināšana

Pārskata sagatavošana

Avots: RD PAD

Avots: RD PAD

Rīga – starptautiski 
atpazīstama, nozīmīga 

un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas 

metropole 

RĪGA

Inovatīva, atvērta 
un eksportspējīga 

ekonomika

EKONOMIKA

Prasmīga, 
nodrošināta un 

aktīva sabiedrība

SABIEDRĪBA

Ērta, droša un 
iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide

PILSĒTVIDE

RĪGAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI
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Sabiedrība               Ekonomika               Pilsētvide                Starptautiskais mērogs

RĪCĪBAS VIRZIENI
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

RV2
Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai  
un organizētajam brīvajam laikam

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

RV4
Sabiedrības integrācija un atbalsts 
ģimenēm

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas

RV6
Uz preventīvu darbību vērsta veselības 
aprūpe

RV7
Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša 
sociālā sistēma

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība

RV9
Kvalitatīva dzīves vide un pieejams 
mājoklis

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

RV11
Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra 
un organizācija

RV12
Infrastruktūras un komunālo 
pakalpojumu uzlabošana

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

RV14
Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu 
risināšana

RV15 Laba vides kvalitāte

RV16
Labvēlīga uzņēmējdarbības vide  
un augsta ekonomiskā aktivitāte

RV17 Augoša daudzprofilu osta

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

RV19
Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju 
sadarbību vērsta pārvaldība

IETEKME*
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  Pārskata struktūra
Pārskats sastāv no kopsavilkuma par Stratēģijas un Programmas ieviešanu pārskata 
periodā, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas novērtējuma Rīgas pilsētā, vir-
zības uz Stratēģijā izvirzīto IM sasniegšanu un RV ieviešanas progresa novērtējumu. 
Pārskata apjomīgākā nodaļa – RV apraksti ir veidoti pēc vienotas struktūras, kurā katrs 
RV tiek raksturots, iekļaujot sekojošu informāciju:

  RV uzdevumu izpildi, kas balstās uz nozīmīgākajiem projektiem, pasākumiem pār-
skata periodā, ko īstenojušas Rīgas pašvaldības iestādes. Minētās aktivitātes papil-
dinātas ar darbības rādītājiem un fotogrāfijām, ko iesūtījušas atbildīgās iestādes;

  Plānoto investīciju projektu ieviešanu, novērtējot projektu ieviešanas efektivitāti 
pēc kritērija, vai plānotais projekts tiek ieviests plānotajā termiņā;

  Budžetu, kurā sniegta analīze par Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumiem kategorijā, kas saistīta ar RV izpildi. Vienlaikus jāatzīmē, ka uzraudzības 
periodā netika izveidota pašvaldības budžeta sasaiste ar Programmu, līdz ar to šai 
sadaļai ir informatīvs raksturs, kas parāda izdevumu pieaugumu vai samazinājumu 
pārskata periodā noteiktās jomās, kas daļēji raksturo arī finansiālā ieguldījuma ana-
līzi RV; 

  Rezultatīvo rādītāju novērtējumu, kas balstās uz rādītāju tendences novērtējumu 
attiecībā uz sākuma un sasniedzamo vērtību, ka arī apzinot Covid-19 ietekmi uz rā-
dītājiem. Sadaļā tiek sniegta ari rādītāju analīze par galvenajām tendencēm uzrau-
dzības periodā, kā arī uzskatāmībai rādītāju izmaiņu tendence parādīta procentuāli 
un grafikos. Rādītāji ietver gan kvantitatīvos (statistikas dati), gan kvalitatīvos (ie-
dzīvotāju aptauja, pētījums) rādītājus;

  Telpisko monitoringu, kas raksturo noteiktu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 
Rīgas apkaimēs telpiski – kartēs, kas izriet no pētījuma “Pilsētvides attīstību rakstu-
rojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” rezultātiem;

  Kopsavilkumu, kas ietver apkopojumu – secinājumus un priekšlikumus par RV izpil-
di, norādot uz aktuālajiem risināmajiem jautājumiem pilsētā;

  Nozares eksperta viedokli, kuru sniedz attiecīgās nozares eksperts par RV paveik-
to, kā arī sniedz priekšlikumus konkrētām veicamām darbībām, lai uzlabotu pilsētas 
virzību uz RV izvirzīto mērķu sasniegšanu. Ekspertu novērtējums tiek ņemts vērā arī 
kopējā vērtējumā par RV virzību, vai tā bijusi sekmīga vai nepietiekoša.

Pārskata pielikumos iekļauta Programmas Rīcības plāna izpilde 2019. un 2020.gadā 
(skat. 1.pielikumu) un Programmas Investīciju plāna izpilde 2019. un 2020.gadā (skat. 
2.pielikumu). Ar visa uzraudzības perioda detalizētu informāciju par pasākumu un pro-
jektu ietvaros veiktajām darbībām Rīcības un Investīciju plānos var iepazīties tīmek-
ļa vietnē sus.lv sadaļā Stratēģija, kur vienkopus atrodas visi uzraudzības pārskati par 
Stratēģijas un Programmas ieviešanu, t.sk. Rīcības un Investīciju plānu izpilde. 
Bez minētā, tīmekļa vietnē sus.lv ir atrodama daudz plašāka informācija kā šajā pārska-
tā. Vietne darbojas kopš 2009.gadā un satur sekojošas sadaļas:

  Stratēģija – satur informāciju par spēkā esošajiem un iepriekšējo plānošanas pe-
riodu attīstības plānošanas dokumentiem – Stratēģiju un Programmu un pārskatus 
par to ieviešanu;

  Pētījumi – apkopoti Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību veiktie pētījumi;

  Statistika – pieejami dažādi dati un grafiki nozaru griezumā par Rīgu; 

  Apkaimes – pieejama informācija, dati, kartes (iedzīvotāju aptaujas, pakalpojumu 
pieejamības vērtējums) Rīgā apkaimju griezumā;

  Reģistrs – satur informāciju par nozaru politikas plānošanas dokumentiem Rīgas 
pašvaldībā.
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  Iedzīvotāju skaits Rīgā un apkaimēs
Jau vairākus gadus kā būtiskākais Rīgas pilsētas izaicinājums ir demogrāfiskās situā-
cijas nelabvēlīgo tendenču novēršana, lai cilvēki gribētu dzīvot un atgriezties Rīgā. 
Ilgstoši novērojama tendence jaunām ģimenēm pārcelties uz Pierīgu. Pēc CSP datiem 
iedzīvotāju skaits Rīgas pilsētā pārskata periodā samazinājies no 643 368 līdz 621 120 
jeb par 3,5%. Iedzīvotāju skaita sadalījumu apkaimēs ilustrē 4.attēls.
Lai arī kopumā iedzīvotāju skaits būtiski atpaliek no Rīgas ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijā 2030.gadam noteiktās mērķa vērtības – 700 000 iedzīvotāji, tomēr pilsētai ir 
izdevies mazināt iedzīvotāju migrāciju un ir pamats uzskatīt, ka uzlabojot pilsētvides 
kvalitāti un mobilitāti, iedzīvotāju skaits nākotnē stabilizēsies. 
Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un to ietekmējošie faktori ir jāņem vērā gan analizējot 
pakalpojumu pieejamību, gan arī iekšējo pilsētas mobilitāti.
Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas apkaimēs pārskata periodā, vērojams iedzīvotāju 
skaita kritums apkaimēs ar lielmēroga apbūvi (5.attēls), kas daļēji skaidrojams ar vēl-
mi dzīvot kvalitatīvā un labiekārtotā pilsētvidē, t.sk. augstākām prasībām attiecībā uz 
mājokli. Savukārt pieaugums vērojams apkaimēs, kurās attīstās jaunie projekti, kā arī 
tiek veikti kvalitatīvi rekonstrukcijas projekti. Jāatzīmē, ka pozitīvas tendences uzrāda 
pilsētas centrs, kur lielākajā daļā apkaimju iedzīvotāju skaits pieaug, samazinājums no-
vērojams tikai Brasas un Grīziņkalna apkaimēs.
Turpmākajā periodā būtiskākais pieaugums prognozējams Skanstes apkaimē, kur tiek 
veikti gan ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā, gan vērojama attīstītāju aktivitāte, tā-
pat pieaugums prognozējams arī Kleistos un Dārziņos.2 
Kopumā lielākais iedzīvotāju skaits ir lielmēroga dzīvojamajos rajonos un Centra ap-
kaimē. Rīgas apkaimju lielumu iedzīvotāju skaita ziņā var raksturot arī salīdzinājumā 
ar Latvijas Lielāko valstspilsētu iedzīvotāju skaitu. Saskaņā ar CSP datiem, piemēram, 
apdzīvotākā Rīgas apkaime – Purvciems būtu 4.lielākā Latvijas pilsēta aiz Daugavpils, 
Liepājas un Jelgavas (6.attēls). Apdzīvoto vietu top 20 pēc iedzīvotāju skaita vairāk kā 
pusi, t.i. 12 ieņemtu Rīgas apkaimes.

KOPSAVILKUMS

2. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts pētījums “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs 
un Rīgas metropoles iekšējā telpā”, 2019 Avots: CSP

4.attēls
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Avots: CSP

6.attēls

Avots: CSP

5.attēls

Iedzīvotāju skaita salīdzinājums Latvijas lielākajās pilsētās  
un Rīgas apkaimēs 2020.gadā
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Vidējais iedzīvotāju vecums Rīgā ir 43 gadi un nav mainījies kopš 2016.gada. Savukārt 
apkaimes, kurās dzīvo iedzīvotāji ar lielāko vidējo vecumu jāmin Rumbula un Voleri – 
46 gadi, tām seko tādas daudzstāvu apbūves apkaimes kā Sarkandaugava, Vecmīl-
grāvis, Daugavgrīva, Iļģuciems un Ķengarags – 45 gadi, vienlaikus piezīmējot, ka šajās 
apkaimēs ir arī mazs jaunās apbūves īpatsvars. Turpretī apkaimes ar jaunāko vidējo ie-
dzīvotāju vecumu ir Skanste – 33 gadi un Ķīpsala – 35 gadi. Ķīpsalas gadījumā ticama 
ir RTU studentu datu ietekme.
Telpiskā kontekstā atjaunojas pilsētas centrs (apkaimes, kas atrodas RVC un tā aiz-
sargjoslā), kā arī apkaimes ar lielu savrupmāju īpatsvaru. Laika periodā no 2016.gada 
līdz 2020.gadam 16 apkaimēs vidējais iedzīvotāju vecums ir samazinājies, 15 – palicis 
nemainīgs, bet 27 apkaimēs iedzīvotāju vidējais vecums ir pieaudzis (7.attēls).
Dati par iedzīvotāju migrāciju Rīgas pilsētas robežās nav pieejami, taču saskaņā ar CSP 
datiem, laika periodā no 2016. līdz 2021.gadam 72% rīdzinieku turpina dzīvot Rīgā, sa-
vukārt 7% pārcēlušies uz citu dzīvesvietu Latvijā, t.sk. pārcēlušies uz citām apkaimēm 
Rīgā, turpretī 6% ir kļuvuši par rīdziniekiem. Pārcēlušies uz/no ārzemēm attiecīgi ir 3% 
un 2% iedzīvotāju. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs – mirstība (6%) pār-
sniedz dzimstību (4%).
Papildus 2020.gadā veiktajā iedzīvotāju aptaujā tika pētīti iedzīvotāju dzīvesvietas 
maiņas jautājumi. Aptaujas rezultāti uzrāda, ka tuvāko 5 gadu laikā 61% iedzīvotāju 
neplāno mainīt dzīvesvietu. Savukārt 34% apsver iespēju pārcelties uz citu dzīvesvietu, 
starp tiem mainīt dzīvesvietu savā vai citā Rīgas apkaimē plāno attiecīgi 4,3% un 8,5% 
rīdzinieku, bet 11% vēlas pārcelties uz dzīvi Pierīgā un 7,1% uz dzīvi citviet Latvijā (8.at-
tēls).
Analizējot pārcelšanās iemeslus, atbildes liecina, ka, neraugoties uz to, ka Rīga tiek 
uzskatīta par zaļu pilsētu ar daudziem apstādījumiem un parkiem, visbiežāk – 21,5% 
minēts iemesls, lai būtu tuvāk dabai, dzīvotu zaļākā vidē. 13,5% kā iemeslu minējuši ģi-
menes apstākļus, 10,8% darbu un 9,1% mājokļa pieejamību. Tai pat laikā 42% norādījuši, 
ka viņiem nav iemesla pārcelties (9.attēls).

Avots: CSP

7.attēls
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  Rādītāju novērtējums

Pārskatā 19 RV ietvaros kopumā tiek analizēts 191 rādītājs, kuru tendence pret sākuma 
vērtību ir:

 95 rādītājiem pozitīva
 72 rādītājiem negatīva
 24 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīva ietekme uz 50 rādītājiem
60 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

Rādītāju attīstības tendenci un to sasniegtās vērtības 2020.gadā būtiski ietekmēja 
COVID-19 pandēmija, negatīvi ietekmējot 26% jeb 50 rādītājus. Liela daļa rādītāju, kas 
2019.gadā sekmīgi virzījās noteikto mērķu sasniegšanā, pildot to noteiktās prognozes, 
2020.gadā pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā kritās. Visvairāk ietek-
mētas tādas nozares kā pasažieru pārvadājumi, tūrisma, izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumi, sporta, mākslas un dažādas kultūras jomas, kā arī citas nozares, kas sais-
tītas ar iedzīvotāju pulcēšanos un pārvietošanos, līdz ar to būtiski tika ietekmēti rādītā-
ji no sekojošiem RV: PRV1, RV2, RV3, RV5, RV10, RV17 un RV18. Vienlaikus jāatzīmē, ka 
Covid-19 ietekme uz RV15 gaisa kvalitāti raksturojošiem rādītājiem bija pozitīva. 

8.attēls

9.attēls

Avots: Aptauja

Avots: Aptauja

Iespēja pārcelties uz citu dzīvesvietu tuvāko 5 gadu laikā

Iemesli, kuru dēļ varētu pārcelties prom no Rīgas Rādītāju izmaiņu progress

* Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%

** Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%

10.attēls

Avots: RD PAD
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No 191 rādītāja, par 36 rādītājiem savu vērtējumu sniedza Rīgas iedzīvotāji. No šiem 
rādītājiem sasniegtas vai pārsniegtas plānotās vērtības ir 9 rādītājos, piemēram, vērtē-
jums par vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamību; par sportošanas 
un aktīvas atpūtas iespējām; par esošo veloceļu kvalitāti u.c. Savukārt ievērojami ze-
mākas vērtības nekā plānots, ir šādos rādītājos: iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldī-
bas darbu, iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu 
(t.sk. plāniem, lēmumiem utt.), vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti savā apkaimē, 
vērtējums par transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāti, vērtējums par paš-
valdības PII pakalpojumu pieejamību u.c.
Analizējot rādītāju izmaiņas, visvairāk pārskata perioda laikā pieaudzis iedzīvotāju vēr-
tējums par pašvaldības PII pakalpojumu pieejamību (+35%), par iespējām iesaistīties 
pulciņos, amatiermākslas kolektīvos bērniem (+15%), primārās veselības aprūpes kva-
litāti (+11%) un sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti (+8%). Savukārt kritiskāk 
kā pārskata perioda sākumā vērtēts Rīgas pašvaldības darbs kopumā (-34%), iespējas 
ietekmēt pašvaldības lēmumus (-28%), iespējas saņemt informāciju par pašvaldības 
darbu (-25%) un iespējas iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos pieauguša-
jiem (-23%). (skat. 11.attēlu)
Papildus tika arī apzināts, cik lielā mērā Rīgas iedzīvotāji ir iesaistījušies savas dzīves-
vietas – savas apkaimes dzīvē. Lai to novērtētu, respondentiem tika lūgts atzīmēt, kā-
das no ikdienas aktivitātēm viņi veic savas apkaimes ietvaros.
Visbiežāk aptaujātie atzīmēja, ka savā apkaimē iepērkas (89%), apmeklē ģimenes ār-
stu (60%), sporto, aktīvi pavada brīvo laiku (staigā, skrien, brauc ar velosipēdu u.tml.) 
(58,7%),pavada brīvo laiku, atvaļinājumu (41,1%). Savukārt ārpus savas apkaimes iedzī-
votāji visbiežāk apmeklē kultūras pasākumus un izklaides pasākumus (72,8%), iepērkas 
(35,3%), kā arī strādā algotu darbu (51,2%). Jāatzīmē, ka pārskata periodā ievērojami 
pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kas savā apkaimē sporto, aktīvi pavada brīvo laiku – 
par 24,4%, savukārt būtiski krities to iedzīvotāju īpatsvars, kas veic ikdienas pirkumus 
ārpus savas apkaimes – par 38% (12.attēls).

11.attēls

Avots: Aptauja

Rīgas iedzīvotāju aptaujas rādītāji 2014. un 2020.g. (pozitīvo atbilžu īpatsvars, %)*

* 2014. gadā izmantotā metode – tiešās intervijas dzīvesvietās, 2020.gadā izmantotā metode – 
telefonintervijas kopā ar tiešajām intervijām dzīvesvietās.
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Visvairāk ikdienas aktivitāšu savā apkaimē veic Bieriņu, Brasas, Bolderājas un Āgenskal-
na iedzīvotāji, vismazāk – Dreiliņu un Šķirotavas iedzīvotāji. (13.attēls). Kopumā vēro-
jams vienmērīgs nodrošinājums ar aktivitātēm savā apkaimē, kas vērtējams pozitīvi, 
jo veicina gan apkaimes piederības izjūtu, gan samazina ikdienas mobilitāti pilsētā. 
Jāatzīmē, ka nepietiekama respondentu skaita dēļ nevar objektīvi novērtēt ikdienas 
aktivitāšu skaitu tādās pilsētas kodola apkaimēs, kā Vecpilsēta, Skanste un Ķīpsala. 
Paredzams, ka palielinoties iedzīvotāju skaitam ikdienas aktivitāšu skaits visstraujāk 
augs Skanstes apkaimē.

Analizējot ikdienas aktivitāšu skaitu savā apkaimē laika posmā no 2014. līdz 2020.
gadam, pilsētā kopumā (14.attēls) lielākais pieaugums vērojams Zasulaukā, Brasā un 
Maskavas forštatē, savukārt lielākie samazinājumu Tālākas no pilsētas centra apkaimes 
Bišumuiža, Mīlgrāvis, Jaunciems un Berģi. Ievērojams samazinājums (7,4 %) ir arī Centra 
apkaimē. Iespējams, to var skaidrot ar aktivitāšu pieaugumu pieguļošajās apkaimēs – 
Avoti, Grīziņkalns, Brasa un citās.

12.attēls

13.attēls

Avots: Aptauja

Avots: Aptauja

2.1

3.4

13



Pakalpojumu kvalitāti un pieejamību raksturo arī 26 rādītāji, kas izriet no pētījuma “Pil-
sētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkai-
mēs”, kura ietvaros 23 pakalpojumiem tika novērtēta to kvalitāte un pieejamība Rīgas 
apkaimēs. Pakalpojumu pieejamība tika vērtēta tādās jomās kā izglītība, sports, kul-
tūra, veselība, mājoklis, pilsētvide, ielas, sabiedriskais transports u.c. Novērtējot pa-
kalpojumu vidējo pieejamību Rīgas apkaimēs, secināms, ka tādās apkaimēs kā Centrā, 
Grīziņkalnā, Maskavas forštatē, Āgenskalnā, Ķengaragā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Iļģuciemā, 
Mežciemā, Pļavniekos, Vecpilsētā, Imantā, Teikā, Zolitūdē un Zasulaukā ir salīdzinoši 
augstāks pakalpojumu nodrošinājums, turpretī Voleros, Kundziņsalā, Salās, Katlakal-
nā, Mūkupurvā, Sužos, Beberbeķos un Spilvē ir zema vidējā pakalpojumu pieejamība  
(14.attēls).
Veicot 2020.gada pakalpojumu novērtējumu salīdzinājumu ar 2016.gadu, jāsecina, bū-
tiskas izmaiņas pakalpojumu pieejamībā nav notikušas (15.attēls). Pozitīva tendence 
vērojama sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošanā, ko pamatā ietekmēja 
reisu skaita un maršrutu izmaiņas. Tāpat pozitīvas izmaiņas notikušas kultūras un so-
ciālās aprūpes iestāžu sasniedzamības kvalitātē, kas ietekmējusi kopējo pakalpojuma 
uzlabošanos. Neliels pieaugums vērojams arī primārās veselības aprūpes iestāžu sa-
sniedzamībā, kas saistāms ar jaunu ārsta prakšu atvēršanos. Tai pat laikā jāatzīmē, ka 
negatīva tendence vērojama bibliotēku sasniedzamības kvalitātē – lai arī atsevišķās 
apkaimēs pakalpojumi ir uzlabojušies, kopējā bibliotēku sasniedzamība ir samazinā-
jusies. Salīdzinot ar 2016.gadu, arī dzelzceļa pakalpojuma sasniedzamības vērtējums 
ir samazinājies, lai arī būtiskas dzelzceļa infrastruktūras izmaiņas pēdējos gados Rīgā 
nav notikušas, vērtējuma izmaiņas saistāmas ar iedzīvotāju skaita izmaiņām apkaimēs 
un dzelzceļa tuvumu (iedzīvotāji izvēlas dzīvot tālāk no dzelzceļa līnijas trokšņu u.c. 
aspektu dēļ).

14.attēls

Avots: Aptauja
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Rādītāji, kuros nepieciešama aktīvāka rīcība:
1.2. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā un kuriem pašvaldība ne-
var nodrošināt vietas PII
1.3. Vidējais pašvaldības PII pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums 
2.3. Jauniešu neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu skaits
3.2. Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku lietotāju skaits
4.1. Iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasāku-
mos un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī izteikt savu viedokli
4.5. Iedzīvotāju skaits, kuri pabeiguši bezmaksas latviešu valodas kursus
6.10. Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir asinsrites slimības (sirds un asinsvadu) 
7.3. Ģimeņu skaits, kas saņem sociālā darba pakalpojumu
8.2. Rīgas mācību iestādēs noorganizēto izglītojošo pasākumu skaits 
9.3. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī
9.10. Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu piedāvājumu Rīgā
9.11. Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu kvalitāti Rīgā
10.4. AS “Pasažieru vilciens” pārvadāto pasažieru skaits
11.3. Sabiedriskā transporta joslu kopgarums
11.8. Veloinfrastruktūras kopējais garums Rīgā
11.12. Ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobuss, trolejbuss, tramvajs, minibusi) pār-
vadāto pasažieru skaits
11.18. Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu katru vai gandrīz 
katru dienu
11.20. Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārvietojas ar autotransportu katru vai gandrīz katru 
dienu, %
11.25. Ceļu satiksmes negadījumu skaits pilsētas robežās
12.8. Sašķiroto atkritumu daudzums
12.9. Sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu skaita
13.1. Pašreizējais atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits 
13.4. CO2 emisiju samazinājums pret bāzes gadu (1990)
14.1. Degradētās teritorijas un objekti
14.2. Graustu skaits (A, B, C un uzraugāmi objekti)
14.3. Grausti A kategorijas 
15.9. Normatīvo aktu prasībām atbilstošas iekšzemes peldvietas
15.11. Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu skaits, kad tiek pārsniegta normatīvajos aktos pie-
ļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10: Brīvības iela
15.16. Iedzīvotāju daļa, kas naktī pakļauti par 55 dB(A) lielākam troksnim
16.4. Ārvalstu tiešās investīcijas
19.4. Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda dinamika, milj. EUR
19.7. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā
19.8. Iedzīvotāju apmierinātība par iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu 
(t.sk. plāniem, lēmumiem utt.), %

15.attēls

Avots: Pētījums
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Avots: RD PAD

Jāatzīmē gan, ka plānoto projektu ieviešanas efektivitāte bija izteikti svārstīga – no 
45% līdz 72%. Viszemākā tā bija 2015.gadā (45%) un 2016.gadā (55%), taču vienlaikus 
jāatzīmē, ka attiecīgi šajos gados arī bija plānots ieviest salīdzinoši vairāk projektu, 
kuri, galvenokārt, finanšu trūkumu dēļ netika īstenoti.

Analizējot detalizētāk projektu ieviešanu sadalījumā pa RV, secināms, ka dominējoši 
lielākais realizēto projektu īpatsvars ir rīcības virziena PRV11 ietvaros – vidēji gadā 28 
projekti jeb 22%, tam seko RV9 ar 16% un RV15 ar 10% (17.attēls). Turpretī Investīciju 
plānā trijos RV – RV2, RV4 un RV16 projekti netika iekļauti. Jāpiezīmē gan, ka RV ir 
integrāli un līdz ar to īstenošana ir cieši saistīta ar citu RV ietvaros īstenoto projektu 
ieviešanu, kā arī veiktās aktivitātes, t.sk. ikgadējie projektu konkursi iekļauti Program-
mas Rīcības plānā.

Kopumā informāciju par Rīcības un Investīciju plānos veiktajām aktivitātēm un projek-
tiem sniedza 29 RD iestādes un struktūrvienības. 1.tabulā ir apkopota informācija, kuru 
RV ietvaros RD iestādes un struktūrvienības veica aktivitātes vai projektus.

17.attēls

Avots: RD PAD

19.9. Iedzīvotāju apmierinātība par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas 
pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli, %
19.10. Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās, %

  Rīcības virzienos plānoto investīciju projektu ieviešana
19 rīcības virzienos noteikto uzdevumu izpildi pārskata periodā raksturo Rīgas paš-
valdības iestāžu uz struktūrvienību veiktās rīcības un projekti Rīcības un Investīciju 
plānos. Kopumā uzraudzības periodā no 112 uzdevumiem, darbības tika atzīmētas 106 
jeb 94,6% uzdevumos. Pie uzdevumiem, kuru ietvaros netika atspoguļoti pasākumi un 
projekti Rīcības un Investīciju plānos vai darbības veiktas nepietiekošā apjomā, jāmin: 

U8.4. Sociālo programmu veidošana, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu
U9.6. Dzīvojamā fonda monitoringa sistēmas izstrāde
U11.9. Iekšējo ūdeņu kuģošanas veicināšana
U12.6. Perspektīvo teritoriju nodrošināšanas ar gāzes infrastruktūru veicināšana
U16.3. Zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības sekmēšana
U17.3. Rūpniecības un loģistikas centru attīstības sekmēšana brīvostas teritorijā 
U19.6. Pašvaldības finanšu caurskatāmības un izskaidrošanas nodrošināšana

Raksturojot plānoto projektu ieviešanu, jāatzīmē, ka pārskata periodā ik gadu Inves-
tīciju plānā tika iekļauti no 115 līdz 247 projektiem, no kuriem vidēji gadā īstenots 61%  
(16.attēls). 

Investīciju plāna izpildes raksturojums 2014-2020

16.attēls

Ieviešanā esošie projekti sadalījumā ar RV

RV19 
12%

PRV1 
8%

RV9 16%

PRV11 22%

RV13 4%

RV12 2%

RV7 1%
RV6 2%

RV5 1%

RV16 1%
RV17 1%

RV15 
10%

RV14 5%

RV8 6%

RV3 
9%
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Izglītības iestāžu atjaunošana 
122 no 147 PII veikta kompleksā renovācija  

un 78 no 108 skolas ēkām renovētas

Kultūras infrastruktūras projekti 
VEF Kultūras pils pārbūve, Mežaparka Lielās  

estrādes būvniecība, LNMM atjaunošana

Sports infrastuktūras projekti
Centra sporta kvartāls, Imantas sporta centrs u.c

Veselības aprūpes iestāžu atjaunošana 
Rīgas 1.slimnīcas atsevišķu korpusu renovācija un 

rekonstrukcija, Rīgas Dzemdību nama izlases veida 
renovācija, SIA “Rīgas veselības centrs”  

filiāļu infrastruktūras attīstība u.c.

Sociālo pakalpojumu pilnveidošana 
Izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu 

teritoriālais centrs “Imanta”, 2 dienas aprūpes centri 
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, 

uzsākta pensijas pakalpojuma nodrošināšana u.c.

Rīgas pilsētas videonovērošanas  
sistēmas attīstība

Vecmīlgrāvī, Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimēs

Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru  
un pievedceļu 

Āgenskalnā, Bolderājā, Daugavgrīvā,
Imantā, Juglā, Ķengaragā, Pļavniekos,

Purvciemā, Teikā, Vecmīlgrāvī u.c..

Pašvaldības īres un sociālo mājokļu  
fonda paplašināšana 

Trīs sociālās dzīvojamās ēkas Imantas 8.līnijā 1,  
dzīvojamā ēka Ieriķu ielā 28, sociālā dzīvojamā ēka 

Aglonas ielā 38 k-1 u.c.

SIA “Getliņi EKO” teritorijā uzcelta jauna 
atkritumu šķirošanas rūpnīca

Augusta Deglava ielas un “Kleisti” 
izgāztuvju rekultivācija

Parku revitalizācijas un labiekārtošanas 
darbi

Ziedoņdārzā un Ģrīziņkalna parkā, Miera dārzā u.c. , 
izveidoti jauni parki – Anniņmuižas parks, Erevānas dārzs 

u.c. Pakāpeniski izbūvēta un uzturēta Daugavmalas 
promenāde 5,7km garumā

Pabeigta Salu tilta rekonstrukcijas 1.kārta

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas 
aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra

LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas 
apgaismojumā

Uz 2020.gadu 8,7 tūkst. jeb 17,4% bija LED gaismekļi

Zemās grīdas tramvaja ieviešana pilsētā
Pārskata periodā pielāgoti 11. un 1. tramvaja maršruti

K.Barona ielā no Aspazijas bulvāra līdz 
Brīvības ielai ierīkota rekomendējošā 

velojosla

Kultūras infrasrtuktūras projekti

Akustiskās koncertzāles izveide, Laikmetīgās mākslas 
muzeja izveide

Vieglatlētikas manēžas būvniecība

SIA “Rīgas 2.slimnīca” atjaunošanas darbi

Sociālo pakalpojumu izveidošana  
un nodrošināšana

Atskurbtuves pakalpojums, dienas centru 
bezpajumtniekiem pakalpojums, zema līmeņa patversmes 

un higi;enas centra pakalpojums u.c.

RPP Operatīvās vadības centra izveide
Dienvidu maģistrāles 4.kārtas 1 kārta

Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas  
līdz Ziepniekkalna ielai

R;igas Ziemeļu transporta koridora  
1.posma izbūves projekts

Satiksmes pārvadu izbūve
Starp Imantu un Zolitūdi

Satiksmes pārvadu rekonstrukcija
Gaisa, Brasas, Vanšu un Zemitānu tiltu rekonstrukcija

Multimodālā transporta mezgla izbūve 
Torņkalna apkaimē

Skanstes tramvajs

Meliorācijas projekti
Upesgrīvas ielas, Beberbeķu ielas, Krotes ielas, Zolitūdes 
ielas novadgrāvju, Pleskodāles un Šampētera apkaimju 

galveno grāvju atjaunošana, Bišumuižas upītes 
rekonstrukcija

Veloceļu izbūve
Imanta – Daugavgrīva,
Centrs – Ziepniekkalns

Rīgas industriālo teritoriju attīstība
Spilves ZTP, Ziepniekkalna ZTP, Granīta iela

Rīgas Centrāltirgus attīstība Pils laukuma pārbūve

Lielākie realizētie infrastruktūras projekti 2014-2020 Plānotie, bet nerealizētie infrastruktūras projekti 2014-2020
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STRUKTŪRVIENĪBA/RĪCĪBAS VIRZIENS PRV1 RV2 RV3 RV4 RV5 RV6 RV7 RV8 RV9 RV10 PRV11 RV12 RV13 RV14 RV15 PRV16 RV17 RV18 RV19

RD Finanšu departaments

RD Pilsētas attīstības departaments

RD Īpašuma departaments

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

RD Labklājības departaments

RD Satiksmes departaments

RD Mājokļu un vides departaments

RD Apmeklētāju pieņemšanas centrs

RD Informācijas tehnoloģiju centrs

RD Ārlietu pārvalde

RD Sabiedrisko attiecību nodaļa

Rīgas pašvaldības policija

Rīgas pilsētas būvvalde

Rīgas brīvostas pārvalde

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”

RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”

RPA “Rīgas gaisma”

RPA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”

RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra”

RP SIA “Rīgas satiksme”

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas ūdens”

AS “Rīgas siltums”

1.tabula

Atbildīgo RD iestāžu un struktūrvienību apkopojums Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virzienu un tiem pakārtoto pasākumu/aktivitāšu īstenošanā
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  Ekspertu viedoklis

Uzraudzības periodā katru gadu tika piesaistīti dažādu jomu eksperti, kas sniedza savu 
novērtējumu par RV progresu, kā arī priekšlikumus par konkrētām veicamām darbībām, 
lai uzlabotu pilsētas virzību uz RV izvirzīto mērķu sasniegšanu. Kopumā uzraudzības 
periodā sadarbība notika ar vairāk kā 30 ekspertiem, kas pārstāvēja tādas jomas kā 
NVO, pilsētvidi, ekonomiku, pārvaldību un sociālo jomu. Ekspertu sniegtie priekšliku-
mi tika nodoti arī attiecīgo nozaru speciālistiem Rīgas pašvaldības struktūrvienības un 
jāatzīmē, ka daļa no tiem jau ir vai tiek ieviesti arī pilsētvidē. Daži no ekspertu priekšli-
kumiem, kuri ir aktuāli un būtu ieviešami turpmākajā periodā:

Izglītība:

  Rīgai sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām būtu jāvienojas par kopīgu politiku bērnu-
dārzu pieejamības jautājuma risināšanā.

  PII infrastruktūra jāpastiprina tajās vietās, kurās ir paaugstināts pieprasījums (bals-
toties uz faktisko, nevis deklarēto dzīvesvietu) un ņemot vērā bērnu vecāku pārvie-
tošanās maršrutus.

  Turpināt Rīgas skolu tīkla optimizāciju, kas paredz reorganizēt skolas ar nepietieka-
mu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, apvienojot vairāku skolu resursus.

  Nepieciešams novērtēt interešu izglītības programmu pārklājumu pilsētā (kartēju-
mu) un saskaņā ar to plānot jaunu vai reorganizēt esošo piedāvājumu. 

  Risināt izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību visās apkaimēs, uzmanību pie-
vēršot apkaimēm, kur pieaug iedzīvotāju skaits un notiek jaunu mājokļu būvniecība.

  Veicinot pilsonisko pašiniciatīvu, nepieciešams ieviest pilsoniskās izglītības prog-
rammu, ko īstenot sadarbībā ar NVO, kā arī attīstīt tādus dienas centrus, kuru vidi 
rada paši jaunieši.

Sociālā joma:

  Nepieciešams attīstīt un atbalstīt mediācijas pakalpojuma pieejamību ģimenēm, lai 
mazinātu ģimeņu iziršanu un jauniešu nokļūšanu sociāli nelabvēlīgā vidē. 

  Pārskatīt sociālās palīdzības piešķiršanas kritērijus, lai mazinātu to cilvēku skaitu, 
kuri birokrātisku šķēršļu dēļ nesaņem sociālo palīdzību, kaut faktiski viņiem tā ir ļoti 
nepieciešama. 

Pilsētvide

  Nepieciešams pievērst īpašu uzmanību ielu apstādījumiem, jo tieši šis segments 
pašlaik ir kritiskā stāvoklī un vienlaicīgi tas ir arī rīks, kā uzlabot vides kvalitāti, sa-
mazināt gaisa piesārņojumu, trokšņu līmeni un karstuma salas, palielināt vides pie-
vilcību un bioloģisko daudzveidību.

  Nav izstrādāta politika privāto ārtelpu – daudzdzīvokļu māju pagalmu – atjauno-
šanai. Darbs jāorganizē pēc tuvienes (apkārtnes) principa, sadarbībā ar iedzīvotā-
jiem to publisko ārtelpu atjaunošanā un arī apsaimniekošanā, izmantojot dažādus 
koprades veidus. 

  Nepieciešams uzlabot komunikācijas kampaņu un likt uzsvaru uz alternatīviem 
pārvietošanās veidiem, lai mazinātu privātā transporta negatīvo ietekmi uz vides 
kvalitāti.

  Pašvaldībai uzņemties iniciatīvas ar sev piederošo nekustamo īpašumu fondu, kas 
ir atstāts novārtā, bet ir drošs izmantošanai kā piemēram Free Riga.

  Pašvaldībai jāveicina tādu mājokļu būvniecība, kuri nodrošina labākas un kvalitatī-
vākas dzīves iespējas ilgtermiņā (zemāka apbūve, samērīgi ierobežots apbūves blī-
vums, patīkama vide utt).

  Jāveicina iedzīvotāju pašu iesaiste vides labiekārtošanas un izmantošanas pasāku-
mos, izmantojot labos piemērus (piemēram, Sporta pils dārzi). Ar pašvaldības at-
balstu un iedzīvotāju piedalīšanos, veikt pagalmu apzaļumošanu un labiekārtošanu. 

  Nākotnē RVC, kur iespējams būtu jāveido publiskas piekļuves pazemes vai ēkās ie-
būvēti atkritumu šķirošanas konteineri.

  Izvietojot brīvi pieejamus dzeramā ūdens krānus līdzpaņemtu pudeļu uzpildīšanai 
varētu samazināt atkritumu daudzumu pilsētā.

  Nepieciešams veikt izglītojošus pasākumus – atgādināt par lietām, ko nevajadzētu 
dedzināt krāsnīs un informēt par iespējām ierīkot modernākas krāsnis, kas tīrāk sa-
dedzina kurināmo un kas ir energoefektīvākas, tātad ilgtermiņā atmaksājas.

  Rīgai vajadzētu panākt, ka tiek būvēts vairāk ģimenēm piemērotu mājokļu, kā arī, lai 
pilsētvide un pašvaldības pakalpojumi labāk atbilstu mūsdienīgu ģimeņu prasībām.

  Lai pēc dažiem gadiem nezaudētu tūkstošgades paaudzi jeb mileniāļus, būtu svarīgi 
jau savlaicīgi izstrādāt mehānismus, ar kā palīdzību varētu veicināt ģimenēm piemē-
rotu mājokļu izveidi daudzdzīvokļu projektos, piemēram iekļaut konkrētas prasības 
apbūves noteikumos, kā to savulaik darījusi Vankūvera.
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Ekonomika:

  Rīgai nepieciešams attīstīt sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām, lai kopīgi diskutētu 
par aktuālajām problēmas un to risinājumiem dažādās ar uzņēmējdarbību saistītās 
jomās.

  Plašāk izmantot “zaļo koridoru” pieeju lieliem Rīgas pilsētai un tās sabiedrībai būtis-
kiem projektiem, kuri tiktu izskatīti un saskaņoti operatīvāk. Veicināt digitālos risi-
nājumus, sniegt praktisku informāciju potenciālajiem investoriem, kā arī nepiecieša-
mības gadījumā palīdzēt ar attiecīgo teritoriju sakopšanu un infrastruktūras izveidi.

  Jāpadara starptautiski konkurētspējīgs būvatļauju apstrādes process Rīgā, sakār-
tojot atbildīgo dienestu iekšējās procedūras un maksimāli izmantojot pakalpojumus 
elektroniskajā vidē.

  Tūrisma nozarei ir ļoti svarīgs pietiekams valsts un pašvaldības atbalsts, lai tā pan-
dēmijas apstākļos varētu izdzīvot un nākotnē pilnībā atjaunotu savu darbību.

Pārvaldība:

  Sabiedrībā radīt pārliecību par tās spēju iesaistīties attīstības procesos, iespējams, 
vispirms identificējot kurā līdzdalības līmenī pašvaldība un tās iedzīvotāji atrodas 
(iedzīvotāju informēšanas; viedokļu paušanas; iesaistes vai sadarbības un lēmumu 
pieņemšanas). Savukārt līdzdalības līmeņus realizēt un ieviest ļautu iedzīvotāju 
līdzdalības platforma, kas kompleksi risinātu iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņem-
šanas procesos. 

  Lai NVO būtu plašākas iespējas sniegt kvalitatīvus padomus pašvaldībai, nepiecie-
šams ieviest programmu pilsoniskajam dialogam pašvaldībā.

  Lai stiprinātu Rīgas metropoles areāla konkurētspēju un īstenotu konkrētas rīcības 
un aktivitātes, būtu jānosaka prioritātes un jānodrošina finansējums, jāveido dia-
logs un praktiska sadarbība ar dažādām valsts institūcijām un uzņēmumiem.

  Lai stiprinātu iedzīvotāju iesaistīšanos Rīgas attīstības procesos un nodrošinātu ie-
dzīvotājus ar regulāru informāciju par norisēm pašvaldībā, ir nepieciešams izveidot 
pastāvīgu informācijas, izstāžu un izglītības centru, kurā būtu apskatāmi aktuālie 
un nākotnes pilsētas attīstības projekti, izstādes par plānošanas un arhitektūras tē-
mām, kā arī notiktu sabiedrības iesaistes pasākumi, gan normatīvajos dokumentos 
noteiktie, gan pašvaldības, gan uzņēmēju, gan sabiedrības pārstāvju iniciētie.

  Jāturpina paplašināt sadarbību ar iedzīvotājiem pilsētas vajadzību identificēšanā 
un risinājumu veidošanā dažādās nozarēs, izmantojot aktīvās līdzdalības metodes. 
Īpaši jāveicina aktivitātes, kur paši iedzīvotāji var iesaistīties risinājumu radīšanā, 
tādējādi veicinot iedzīvotāju atbildību pār apkārtējo pilsētvidi un sabiedrību. 

  Rīgai kā metropoles areāla dominējošajam spēlētājam būtu jāuzņemas vadošā 
loma sadarbības veidošanai ar Pierīgas pašvaldībām un arī iesaistītajām citām pub-
liskajām un privātajām institūcijām, lai kopīgi rastu risinājumus tādiem problēmjau-
tājumiem kā mobilitāte, telpiskā plānošana, pakalpojumu infrastruktūra u.c.

  Rīcības virzienu dinamikas analīze

Balstoties uz RV rādītāju progresu, ekspertu sniegto novērtējumu un Investīciju plānu 
izpildi (2.tabula), salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir se-
kojošos RV:

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība 
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe 
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība 
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 
RV15 Laba vides kvalitāte 
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte 

Turpretī nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir sekojošos RV:

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam 
RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm 
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis 
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana 
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana 
RV17 Augoša daudzprofilu osta 

RV virzība vērtējuma pretrunīgi: 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
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2. tabula

RV īstenošana uz nospraustā mērķa sasniegšanu

RV RĀDĪTĀJU 
PROGRESS

EKSPERTU 
VĒRTĒJUMS

INVESTĪCIJU PLĀNA 
IZPILDE*

KOPĒJAIS RV 
NOVĒRTĒJUMS

PRV1 + - + +

RV2 - - 0 -

RV3 0 + - 0

RV4 - - 0 -

RV5 0 + + +

RV6 + + + +

RV7 + + - +

RV8 + + - +

RV9 + - - -

RV10 0 + + +

PRV11 + - + +

RV12 + + + +

RV13 - - + -

RV14 - + - -

RV15 + + - +

PRV16 + + - +

RV17 - - + -

RV18 - + 0 0

RV19 - 0 + 0

Avots: RD PAD

* Liela daļa ieviesto aktivitāšu atspoguļojas tikai Rīcības plānā, kas nav ņemtas vērā Investīciju plāna izpil-
des novērtējumā.

+   vērojams rādītāju progress/ eksperti RV progresa virzību novērtējuši kā salīdzinoši sekmīgu/ ieviesti virs 
60% no plānotajiem Investīciju plāna projektiem

-   vērojamas negatīvas izmaiņas rādītājos vai nav atbilstība Programmas 2020.gada sasniedzamajām vēr-
tībām// eksperti RV progresa virzību novērtējuši kā nepietiekošu/ ieviesti mazāk kā 60% no plānotajiem 
Investīciju plāna projektiem

0   izmaiņas rādītājos ir nebūtiskas vai vērtējamas pretrunīgi/ eksperti RV progresa virzību novērtējuši atšķi-
rīgi/ Investīciju plānā netika iekļauti projekti.

  SUS attīstība

Kopējie secinājumi, priekšlikumi un izaicinājumi, kas ikgadēji tika apzināti pārska-
tu  par  Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības 
programmas 2014.–2020.gadam ieviešanu gatavošanā, tika apkopoti un nodoti Rīgas 
attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādātājiem, kas attiecīgi ir izskatīti un ie-
strādāti jaunajā Rīgas attīstības programmā 2021.-2027.gadam. 

Apstiprinot Rīgas attīstības programmu 2021.-2027.gadam, tiks uzsākts darbs pie tā 
uzraudzības un novērtēšanas. Domājot par SUS procesa pilnveidošanu, jātiecas uz 
efektīgu resursu izmantošanu un jāmeklē iespējas optimizēt uzraudzībai nepieciešamo 
datu ieguves veidus un termiņus, pēc iespējas izmantojot pašvaldības datu sistēmas un 
esošās atskaišu formas. Efektīvai projektu pārvaldībai un sistemātiskai uzskaitei (plā-
nošana, uzraudzība) ir izstrādāts Projektu vadības modulis, kas ir viens no pašvaldības 
resursu vadības sistēmas ACTO ERP funkcionālajiem moduļiem. Paralēli tiek apzināta 
telpiskās uzraudzības attīstības perspektīva, apzinot datu kopas telpiskai attēlošanai, 
tādējādi pārskatāmi vizualizējot gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos datus. Tāpat plā-
nots veikt finansiālā ieguldījuma analīzi analizējot gan ieguldījumu telpisko izvietoju-
mu, gan analizēto ieguldījumu pozitīvo ietekmi apkaimēs.
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APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
MĒRĶU ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS RĪGAS PILSĒTĀ

3. Latvija. Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu
4. https://ec.europa.eu/commission/, 25.09.2015.

  ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

2015.gada septembrī ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules 
pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” jeb “Dienaskārtība 
2030”. Šajā dokumentā ir ietverti 17 IAM (1.attēls) un 169 saistītie apakšmērķi, kuri sa-
sniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.3 

IAM8  Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un 
produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem

IAM9  Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializā-
ciju un sekmēt inovācijas

IAM10 Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē
IAM11  Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas 

un ilgtspējīgas
IAM12 Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus
IAM13 Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi
IAM14  Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursu, lai nodrošinātu 

ilgtspējīgu attīstību
IAM15  Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmanto-

šanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst 
zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu

IAM16  Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt 
taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļau-
jošas institūcijas visos līmeņos

IAM17  Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo part-
nerību ilgtspējīgai attīstībai

“Dienaskārtība 2030” tika pieņemta, lai pasaulē līdzsvarotu ekonomikas, sociālās un vi-
des dimensijas. Minētajā dokumentā iekļautais mērķu kopums aptver tādus jautājumus 
kā nabadzība, nevienlīdzība, pārtikas nodrošinājums, veselība, ilgtspējīgs patēriņš un 
ražošana, izaugsme, nodarbinātība, infrastruktūra, dabas resursu ilgtspējīga pārvaldī-
ba, klimata pārmaiņas, kā arī dzimumu vienlīdzība, miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrī-
bas, tiesu pieejamība un pārskatatbildīgas iestādes.4 
Nozīmīgs priekšnoteikums dokumenta “Dienaskārtība 2030” sekmīgai īstenošanai 
ir visu pasaules valstu aktīva līdzdalība un sava ieguldījuma sniegšana kopīgo mēr-
ķu sasniegšanā. Ņemot vērā, ka vietējās pašvaldības ir iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
vistuvākais publiskās pārvaldes līmenis, tām ir liela nozīme vispasaules apņemšanās 
īstenošanā.

Avots: Pārresoru koordinācijas centrs

18.attēls

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi

IAM1 Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs

IAM2 Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt 
ilgtspējīgu lauksaimniecību

IAM3 Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem

IAM4 Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas
IAM5 Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes
IAM6 Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību
IAM7  Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par 

pieejamu cenu
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  ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu kartējums attiecībā 
pret Rīgas attīstības mērķiem

Ilgtspēja un ilgtspējīgas attīstības principi Rīgas pilsētas pašvaldībai vienmēr ir bijuši 
ļoti svarīgi. Rīgas pilsētas attīstības plānošana jau savos pamatos balstās uz ilgtspējī-
bas principu. Stratēģijā tiek uzsvērts, ka Rīgas attīstības pamatā ir līdzsvarota pilsētas 
sabiedrības, ekonomikas un pilsētvides mijiedarbība, kas ir galvenais pilsētas sekmīgas 
attīstības un tātad arī rīdzinieku augsta dzīves kvalitātes līmeņa priekšnoteikums.

Lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsva-
rotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, 
dabas un kultūras mantojuma attīstību, Rīgas pilsētā atbilstoši Stratēģijai un Prog-
rammai tiek īstenots mērķtiecīgs darbs pie IAM īstenošanas. Stratēģijā izvirzīto 4 IM un 
sasaiste ar IAM rezultāti iekļauti 2.attēlā.

  Pašvaldības ieguldījums ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanā

Apzinoties, ka ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana prasa visu pasaules ap-
dzīvoto vietu iesaistīšanos un atbildīgu rīcību, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašval-
dība aktīvi darbojās šajā jomā gan starptautiskajā, gan vietējā līmenī, iesaistot šajā 
procesā visas ieinteresētās puses. 
Līdzdarbojoties starptautiskajā vidē, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība iesais-
tījās sekojošajās ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu veicinošās iniciatīvās:

  2014.gadā Rīga pievienojās Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu 
programmai “Eiropas veselīgās pilsētas”, lai koncentrētos uz veselības iekļaušanu 
politisko un sociālo jautājumu darba kārtībā, kā arī uz sabiedrības veselības stipri-
nāšanu lokālā līmenī. Šī programma uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējo 
pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, starpsektoru sadarbību un nepieciešamību pēc 
darbībām, kas vērstas uz veselību nelabvēlīgi ietekmējošo faktoru novēršanu;5

  2015.gadā Rīga bija viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji parakstīja Milānas Pil-
sētu pārtikas politikas paktu – līgumu ar apņemšanos attīstīt pārtikas politikas 
virzienus un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir iekļaujošas, elastīgas, drošas un 
daudzveidīgas, nodrošina veselīgu un pieejamu pārtiku visiem cilvēkiem, samazi-
na atkritumus un saglabā bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pielāgojoties klimata 
pārmaiņu ietekmei un mazinot to;6

  2019.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība pievienojās 210 Eiropas pilsētu aicināju-
mam mudināt Eiropadomi un dalībvalstis pastiprināt ES saistības ar klimatu 
saistītos jautājumos, lai panāktu progresu Parīzes klimata nolīguma īstenošanā. 
Atklātā vēstule, ko parakstīja pilsētu vadītāji no 21 ES dalībvalsts un 7 kaimiņval-
stīm, ietver prasības izstrādāt taisnīgu un visaptverošu Eiropas ilgtermiņa klimata 
stratēģiju, uzlabojot 2030.gada ES mērķus klimata un enerģētikas jomā u.c.;7

  2020.gadā Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ir parakstījis ES lielo pil-
sētu mēru atbalsta vēstuli starptautiskās sadarbības tīkla “EUROCITIES” inicia-
tīvai par klimatneitrālu mērķu sasniegšanu, kas tika iesniegta Eiropas Padomē un 
ES padomē. Ņemot vērā ES vadošo lomu klimata politikas jomā, 58 Eiropas lielo 
pilsētu mēri aicina ES vadību turpināt aktīvu darbu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus 
emisiju samazināšanā, veicot ievērojamus finansiālus ieguldījumus sabiedriskajā 
transportā, zaļā infrastruktūrā, ēku atjaunošanā, gaisa kvalitātes uzlabošanā.8 

Avots: RD PAD

19.attēls

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu un Rīgas attīstības 
mērķu sasaiste
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Lai dalītos pieredzē un mācītos no citu vietējo un reģionālo pašvaldību pieredzes darbā 
ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašval-
dības pārstāvji ņēma dalību sekojošajos pasākumos:

  starptautiskās sadarbības tīkla “EUROCITIES” 08.10.2020. rīkotajā seminārā “ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķi – iekļaujošu izmaiņu veicināšana pilsētās”;

  LPS 12.11.2020. rīkotajā ES-Austrumu partnerības Vietējo līderu forumā;

  REA 12.11.2020. rīkotajā dialogu cikla “Baltijas valstu dialoga platforma par vieda-
jām pilsētām klimata pārmaiņu mazināšanai” seminārā “Datu analīze un rezultātu 
novērtēšana”;

  Baltijas jūras reģiona valstu pilsētu savienības sekretariāta 2020.gadā rīkotajās 
tematiskajās darba grupās ar mērķi izstrādāt Baltijas jūras reģiona valstu pilsētu 
savienības jauno Ilgtspējīgas rīcības programmu 2021.-2030.gadam.  

Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi darbojās ne tikai starptautiskajā, bet 
arī vietējā līmenī, sasaistot globālos izaicinājumus ar pašvaldības ikdienas dzīvi. Vairāk 
par pašvaldības darbības rezultātiem ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā 
iespējams uzzināt šī pārskata turpmākajās sadaļās, kas veltītas Rīgas pilsētas IM virzī-
bas un RV progresa novērtējumam.

5. https://veseligsridzinieks.lv, 08.07.2021.
6. https://ld.riga.lv, 05.10.2020.
7. https://pasvaldiba.riga.lv, 08.05.2019.
8. https://www.riga.lv, 12.10.2020.
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  Ilgtermiņa mērķa sasniegšana

Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM1 sasniegšanu, taču 
PRV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV7, RV8, RV9, RV12, RV14 un RV19 ietekmes intensi-
tāte ir salīdzinoši lielāka nekā pārējiem RV.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums

IM1 ietvaros noteikti 8 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda (6.attēls):

 4 rādītājiem pozitīva
 3rādītājiem negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme 2 radītājiem
Viens no 8 analizētajiem rādītājiem ir sasniedzis 2030.gadā plānoto vērtību.

Analizējot rādītāju izmaiņas, jāatzīmē, ka neskatoties uz to, ka Rīgā ir lielākais iedzīvo-
tāju skaits no Baltijas valstu galvaspilsētām (Rīgā – 614 tūkst., Viļņā – 540 tūkst. un 
Tallinā – 448 tūkst.), pretēji Viļņai un Tallinai, iedzīvotāju skaits Rīgā turpina sarukt, kas 
turpina būt viens no lielākajiem izaicinājumiem Rīgas pilsētā, lai veicinātu ekonomikas 
izaugsmi nākotnē.
Būtiski – par 26% ir pieaudzis iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars, līdz ar to jau 
2020.gadā pārsniedzot plānoto 2030.gada mērķa vērtību. Tāpat pieaudzis ir nodarbi-
nātības līmenis – par 6,6 procentpunktiem, kas daļēji skaidrojams ar ekonomiskās akti-
vitātes līmeņa pieaugumu (3,1%). 
Par labklājības līmeņa pieaugumu šajā laika periodā liecina arī iedzīvotāju izdevumu 
struktūra – krities patēriņš pamatvajadzībām no kopējiem mājsaimniecību izdevumiem 
(-9%) un pieauguši izdevumi atpūtai un kultūrai (+25%). 
2020.gada RD ārkārtas vēlēšanās piedalījās tikai 40,6% balstiesīgo, kas bija par 27% 
mazāk nekā 2017. gada pašvaldības vēlēšanās. Būtiski ir noskaidrot iemeslus zemās 
aktivitātes līmenim, lai mazinātu vēlētāju līdzdalības mazināšanos nākotnē. Paralēli 
jāturpina strādāt pie sabiedrības vēlmes veicināšanas iesaistīties pilsētai nozīmīgos 
procesos, veidojot sabiedrības līdzdalības un līdzdarbošanās formas. Arī iedzīvotāju 
viedoklis par pašvaldības darbu ievērojami krities – par 19,1 procentpunktu un tikai 50% 
respondentu izteica pozitīvu vērtējumu par to. Daļēji šis rādītājs varētu būt samazi-

Sabiedrību veido iedzīvotāji, kas ir pašvaldības darbības galvenā mērķa grupa. Sabiedrības jeb cilvēkkapitāla kvalitāte – 
prasmes, zināšanas, veselība, aktivitāte – ir arī viens no galvenajiem ekonomikas attīstību sekmējošiem faktoriem.

RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS

IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība
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nājies Covid-19 ietekmē, jo arī 2008.gadā šis rādītājs bija zems – 40%, kad valstī bija 
ekonomiskā krīze. Taču lielākais kritums (-13%) bija vērojams 2019.gadā, kad publiskajā 
telpā izskanēja aizdomas par ar Rīgas pašvaldību saistītajiem korupcijas gadījumiem 
un publisko līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. Tāpēc ļoti aktuāls jautājums pašvaldībā 
ir stiprināt iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībai. Ja analīzē respondentu atbildes atka-
rībā no sarunvalodas ģimenē, tad iezīmējas būtiska atšķirība – 2020.gadā 61% latviešu 
valodā un 42% krievu valodā runājošie izteica pozitīvu vērtējumu, turpretī 2018.gadā 
43% latviešu un 68% krievu valodā runājošie. Atšķirības vērojamas arī vecuma grupās 
– ja 2018.gadā vecuma grupa 55-75 apmierināti bija biežāk nekā caurmērā, tad 2020.
gadā apmierinātību biežāk pauda gados jaunāki respondenti (vecumā 15-34).

Iedzīvotāju skaits 
samazinājies -4,5%

Iedzīvotāju ar augstāko izglītību 
īpatsvars pieaug +26%

Avots: CSP Avots: CSP

Patēriņš atpūtai un 
kultūrai pieaug +25%

Džini koeficients bez būtiskām 
izmaiņām -4,5%

Avots: CSP Avots: CSP

Vēlētāju aktivitāte samazinās -27%
Apmierinātība ar pašvaldības 

darbu sarūk -28%

Avots: CSP Avots: CSP

Nodarbinātības līmenis palielinājies +10% Patēriņš pamatvajadzībām samazinājies -9%

Avots: CSP Avots: CSP20.attēls
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Ekonomika ir publisko un individuālo ienākumu pamats, kas indivīdam dod iespēju uzturēt sevi un savu ģimeni, kas sabiedrībai 
kopumā nodrošina publisko pakalpojumu sniegšanu un publiskās infrastruktūras uzturēšanu un attīstību. Ekonomikas galvenais 
dzinējs ir uzņēmējdarbība, bet pašvaldības sūtība ekonomikas attīstībā – uzņēmējdarbības sekmēšana, t.sk. kopā ar valsti 
veidojot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un veicinot inovatīvu tehnisko risinājumu ieviešanu.

RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS

IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika

  Ilgtermiņa mērķa sasniegšana

Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM2 sasniegšanu, taču 
PRV1, RV10, RV12, PRV16, RV17, RV18 ietekmes intensitāte ir salīdzinoši lielāka nekā 
pārējiem RV. 

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums

IM2 ietvaros noteikti 4 sasniedzamie rādītāji, no kuriem tendence pret sākuma vērtību:

 2 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva

Covid-19 negatīvā ietekme uz visiem rādītājiem
Kopumā 1 no 4 analizētajiem rādītājiem ir sasniedzis 2030.gadā plānoto vērtību. 

Līdz pat 2020.gadam, pirms iestājās pandēmija, Rīgas ekonomika attīstījās salīdzinoši 
līdzsvaroti, ja neskaita darba tirgus problēmas – bezdarba zemais līmenis un brīvo dar-
ba vietu pieaugums. 
Covid-19 ietekmē Rīgas pilsētā kritumu piedzīvoja tādās ekonomikai būtiskas nozares 
kā izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (-38%), transporta joma (-15%), mākslas 
un izklaides nozare (-27%). Taču pretēji 2008.gada globālajai krīzei, pateicoties atbals-
tam no Eiropas Savienības un valsts puses monetāro un fiskālo stimulu veidā, krīzes 
negatīvā ietekme tika būtiski mazināta.
Arī turpmākajos gados nozīmīgs izaicinājums Rīgas ekonomikas attīstībai būs Eiropas 
Savienības fondu 2021. līdz 2027.gadu finansēšanas perioda un Atveseļošanas un notu-
rības mehānisma pieejamo līdzekļu ieguldīšana pašvaldībā, kā arī finansējuma piesaiste 
pilsētas attīstības projektiem valsts līmeņa prioritārā projekta „RailBaltica” attīstībai. 

Būtiska ietekme

PRV1

RV10

RV12

PRV16

RV17

RV18

Vidēja ietekme

RV2

RV3

RV6

RV8

RV9

PRV11

RV13

RV14

RV19

Zema ietekme

RV4

RV5

RV7

RV15
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4. attēls

Negatīva Covid-19 krīzes ietekme 
uz IKP pieaugumu -165,5%

Komercsabiedrību skaits 
palielinājies +24,9%

Ražošanas īpatsvars krītas -23,5% Bezdarba līmenis samazinājies -28%

Avots: CSP

Avots: Pašvaldības publiskais pārskats

Avots: CSP

Avots: NVA
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  Ilgtermiņa mērķa sasniegšana

Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM3 sasniegšanu, taču 
PRV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV7, RV8, RV9, RV12, RV14 un RV19 ietekmes intensi-
tāte ir salīdzinoši lielāka nekā pārējiem RV.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums

IM3 ietvaros noteikti 10 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda:

 7 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva
 1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām

COVID-19 negatīva ietekme uz rādītājiem nav konstatēta, turpretī gaisa kvalitātes rā-
dītājos novērota pozitīva ietekme saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. 
3 no 10 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši 2030.gadā plānotās vērtības. 

Analizējot rezultatīvo rādītāju progresu, redzams, ka vairākumā rādītāju vērojama po-
zitīva tendence. Vienlaikus jāatzīmē, ka neskatoties uz to, ka migrācijas saldo uzrāda 
pozitīvu tendenci – negatīvā vērtība ir samazinājusies, tas joprojām ir negatīvs un ie-
dzīvotāju skaits turpina sarukt. Pie iemesliem minams galvenokārt negatīvs dabiskais 
pieaugums un šis iemesls arī varētu saglabāties turpmākajos gados, kas skaidrojams ar 
iedzīvotāju novecošanos. Taču pēdējos gados vērojama arī tendence, ka galvaspilsētas 
iedzīvotāji bieži vien pārceļas uz Pierīgu, līdz ar to Rīgas pilsētas pašvaldībai jāturpina 
mērķtiecīgs un sistemātisks darbs pie ērtas, drošas un iedzīvotājiem patīkamas pilsēt-
vides veidošanas.
Pārskata periodā ir krities iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti Rīgā 
(-6,8%) un savā apkaimē (-16,4%). To varētu skaidrot ar būvju fizisko nolietojumu un 
nepieciešamību pēc uzlabojumiem dzīvojamo māju atjaunošanā, īpaši daudzdzīvokļu 
mājās, taču jāatzīmē arī, ka ir augušas kopējās iedzīvotāju prasības pret dzīves apstāk-
ļiem, īpaši to var attiecināt uz mājokļa kvalitāti un tā atrašanās vietu. Līdz ar to kā viens 
no risināmajiem jautājumiem pašvaldībā ir esošā Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda kvali-
tātes uzlabošana, t.sk. siltumnoturības uzlabošanas pasākumi daudzdzīvokļu mājās un 
inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa uzlabošana.

Droša un sakārtota pilsētvide ir daudzfunkcionāla, atvērta ar brīvi pieejamu infrastruktūru un attīstīta vide, kurā ir 
patīkami uzturēties īslaicīgi kā ciemiņam vai dzīvot, strādāt un atpūsties pastāvīgi. Tā ir pilsētvide, kas piesaista tūristus, 
uzņēmējus un investorus.

RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS

IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide
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Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju vērtējums par transportam domātās ielu infrastruk-
tūras kvalitāti joprojām ir zems – vien 39% respondentu izteikuši pozitīvu vērtējumu, 
vienlaikus jāatzīmē, ka vērtējums pakāpeniski uzlabojas. Aptaujas ietvaros tika arī ap-
zināta situācijas uzlabošanās, kas novērota pēdējā gada laikā un visbiežāk – 36,5% 
respondenti atzīmējuši satiksmes uzlabošanos (ielu remontu, veloinfrastruktūru, tiltu 
un pārvadu celtniecību). Tiesa gan, arī nosaucot problēmas, kas jārisina prioritāri apkai-
mē, kurā dzīvo, 62,8% iedzīvotāju minēja nepieciešamību uzlabot satiksmi (ielu stāvokli, 
autostāvvietas, gājēju infrastruktūru u.c.). Pēdējos gados šie risināmie jautājumi – sa-
tiksmes uzlabošana nemainīgi tiek minēta visbiežāk. 70.6

59
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2020 2030

50.3 59
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2020 2030

IM3.4. 

33.5 39
60

2020 2030

00
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2020 2030

IM3.6. Jauns Daugavas 

Vērtējums par transporta 
infrastruktūru zems +16%

Vērtējums par apbūvētās vides 
kvalitāti apkaimē krities -16,4%

Nav uzbūvēts jauns šķērsojums 0%

Vērtējums par gājējiem domātās ielu 
infrastruktūras kvalitāti uzlabojies +17%

Avots: Aptauja 

Avots: Aptauja 
21.attēls
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Migrācijas saldo negatīvs +24,2%
Vērtējums par apbūvētās vides 

kvalitāti Rīgā samazinājies -6,8%

Avots: CSP Avots: Aptauja Avots: RD

Avots: Aptauja 
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Netiek pārsniegta normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība -94,3%

Avots: MVD Avots: MVD

23

24.4

23

2020 2030

>55
57.7

65

2019 2030

(1990), %

Zaļo teritoriju* īpatsvars saglabājas 
+6,1%

CO2 emisiju samazinājums pieaug 
+4,9%

Avots: RD PAD Avots: REA

* Teritorijas izmantošanas veids 
“Apstādījumu un dabas teritorijas”
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  Ilgtermiņa mērķa sasniegšana

Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM4 sasniegšanu, taču 
RV10, PRV16, RV17 un RV18 ietekmes intensitāte ir salīdzinoši lielāka nekā pārējiem RV.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums

IM4 ietvaros noteikti 6 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda (9.attēls):

 2 rādītājiem pozitīva
 3 rādītājiem negatīva
 1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 4 rādītājiem
Viens no 6 analizētajiem rādītājiem ir sasniedzis 2030.gadā plānoto vērtību.

Covid-19 ietekmē ievērojami kritās rādītāju sasniegtās vērtības. Ja vēl 2019.gadā rā-
dītāji sekmīgi virzījās noteikto mērķu sasniegšanā pildot to noteiktās prognozes, tad 
pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu rezultātā sasniegtās vērtības kritās. 
2020.gadā lidostā “Rīga” apkalpots vien 2,01 milj. pasažieru, kas ir par 74,2% mazāk ce-
ļotāju nekā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2019.gadu, vairāk nekā uz pusi samazinājies arī 
lidostā “Rīga” apkalpoto lidojumu skaits, 2020.gadā lidostā apkalpoti 35 592 lidojumi –  
par 59,1% mazāk nekā gadu iepriekš, tostarp regulāro pasažieru lidojumu skaits saruka 
par 68%. Savukārt gandrīz dubultojies kravu lidojumu skaits, bet biznesa aviācijas, teh-
nisko, militāro un cita veida lidojumu skaits pieaudzis pat par 82,6%. 
Arī jūras pasažieru pārvadājumus 2020.gadā būtiski skāra Covid-19 pandēmijas dēļ no-
teiktie ceļošanas ierobežojumi – tie faktiski apturēja kruīzu darbību, bet regulārā prām-
ju satiksme bija iespējama tikai atsevišķos gada mēnešos. 2020.gadā Rīgas ostā tika 
apkalpoti tikai 278,6 tūkst. pasažieru, kas ir trīs reizes mazāk (-67,9%) nekā 2019.gadā. 
Arī kravu apjoms samazinājies par 27%, pārkraujot 23,3 milj.t 2020.gadā.
Kopumā 2020.gadā Rīgas brīvostā pārkrauts 23,3 milj.t., kas ir par 27% mazāk kā 2019.
gadā. Tas galvenokārt skaidrojams ar akmeņogļu kravu samazinājumu Rīgas brīvostā, 
kas saistīts ar Krievijas ostu attīstības stratēģiju, kas paredz akmeņogļu kravas virzīt 

Rīga kopā ar tās aglomerāciju dzīvo vairāk nekā miljons iedzīvotāju. Rīgas starptautisko potenciālo veido ģeogrāfiskais novietojums, 
pilsētas koncentrētās izglītības, zinātnes un valsts pārvaldes iestādes, tā arī uzņēmējdarbības resursi, osta un kultūrvide. Piederība 
Ziemeļeiropas metropoļu tīklam Rīgai sniedz labu atpazīstamību ne tikai Eiropā, bet arī pasaules mērogā. Rīgas starptautiskais 
potenciāls un tā izmantošana ir svarīga ne vien pašai pilsētai, bet arī Latvijas reģioniem un valstij kopumā.

RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS

IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole
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caur savām ostām. Tomēr pēdējo gadu laikā Rīgas ostā būtiski pieaug Latvijas eksporta 
un importa kravu īpatsvars. Latvijas eksports caur Rīgas brīvostu pēdējā desmitgadē ir 
pieaudzis par vairāk nekā 80% un Latvijas preču īpatsvars kopējā nosūtīto kravu apjo-
mā ir jau sasniedzis 46%.
Būtisks priekšnoteikums Rīgas ekonomikas izaugsmei ir ĀTI un jāatzīmē, ka no 
2017. līdz 2019.gadam investīciju plūsmā bija vērojams kritums. Taču, neskatoties uz   
Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtējo stāvokli, 2020.gadā ĀTI pieauga par 9%.

22.attēls

Pasažieru apgrozījums Covid-19 
ietekmē samazinājies -58%

Tiešo reisu skaits būtiski  
nav mainījies +1%

Avots: Starptautiskā lidosta “Rīga” Avots: Starptautiskā lidosta “Rīga”

Pasažieru apgrozījums Covid-19 
ietekmē samazinājies -66%

Ārvalstu tiešās investīcijas pieaug 
+16%

Krievijas finansu ekonomiskās krīzes 
dēļ un Covid-19 ietekmē ievērojami 

krities kravu apgrozījums -35%

Avots: CSP

Avots: SIA “Lursoft”

Avots: RBP

Rīgas kredītreitings paaugstinās 

Avots: Kredītreitinga aģentūras 

2012
Sākuma 
vērtība

2020
2030 

Sagaidāmā 
vērtība

BBB/
Positive/ A2

BBB+/ 
Positive/ A2 Paaugstinās

Baa3/ 
Stable

Baa1/ 
Stable Paaugstinās
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Izglītības sistēmas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar 
tautsaimniecībai nepieciešamo kompetenci – zināšanu, prasmju  
un attieksmju kopumu. Pašvaldības uzdevums izglītības jomā ir 
gādāt par vispārējo, t.sk. pirmsskolas un interešu izglītību.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U1.1. Pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas nodrošināšana 
visām pilsētā dzīvojošām ģimenēm 

  Izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumu ietvaros tika slēgtas pirms-
skolas izglītības iestādes, taču atvērtas  jaunas pirmsskolas izglītības grupas. 
Pārskata perioda sākumā – 2014./2015. mācību gadā kopumā pirmsskolas izglītī-
bas programmas tika realizētas 150 pašvaldības PII, 19 vispārizglītojošajās skolās 
un 2 interešu izglītības iestādēs, nodrošinot 25 063 bērniem  pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi. Savukārt pārskata perioda beigās – 2020./2021.mācību gadā 
pirmsskolas izglītības programmas tika realizētas 147 pašvaldības PII, 17 vispārizglī-
tojošajās skolās un 1 interešu izglītības iestādē, nodrošinot 26 051 audzēknim prog-
rammas apguvi. 

  Nodrošinot pieprasījumu pēc trūkstošajām vietām PII, turpinājās sadarbība ar Rī-
gas privātajām PII. Nodrošinot bērniem līdzfinansējumu, Rīgas pašvaldība slēdza 
sadarbības līgumus ar Rīgas privātajām PII. Pārskata periodā noslēgto sadarbības 
līgumu skaits pieauga no 118 līgumiem (5 027 bērniem) 2014. gadā līdz 167 līgumiem 
2020. gadā (7 560 bērniem). Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums tika nodro-
šināts arī par bērnu uzraudzības pakalpojumu – 2014. gadā Rīgā bērnu uzraudzības 
pakalpojumu saņēma 766 pirmsskolas vecuma bērni, 2016. gadā – 1 246, 2018. gadā 
– 900 un 2020. gadā 1 389 bērni.

  Tika nodrošināts atbalsts iekļaujošās izglītības attīstībai, attīstot bērnu ar spe-
ciālām vajadzībām iekļaušanās iespējas  grupas kolektīvā un sabiedrībā kopumā. 
Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru psihologi sniedza konsultācijas pašvaldī-
bas PII darbiniekiem,  vecākiem un izglītojamajiem, kā arī veica vērojumus grupā un 
nepieciešamības gadījumā sagatavoja individuālās izglītības plānu. 1.3.att. Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūve

1.2.att. Rīgas Franču liceja vēsturiskās ēkas 
renovācija

1.1.att. Rīgas Franču liceja klases telpa

1.5.att. Labāko pirmsskolas izglītības pedagogu 
un iestāžu darbinieku apbalvošanas pasākums 
„Martas Rinkas balvas „Mūžs veltīts bērniem””

1.4.att. Rīgas Angļu ģimnāzijas klases telpa

1.6.att. Ēnu dienas RPP videonovērošanas centrā
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  Līdz ar kompetenču pieejas ieviešanu PII, 2019. gadā tika sniegts atbalsts PII peda-
gogiem, nodrošinot pedagogu dalību dažādos profesionālās pilnveides pasākumos: 
kopumā par caurviju tēmu ieviešanu, vērtēšanu un efektīvu rotaļnodarbību tika iz-
glītoti 1830 pedagogi (79 grupās).

  Pārskata periodā aktīvi tika īstenoti PII infrastruktūras uzlabošanas pasākumi: 
tika veikti dažādi atjaunošanas darbi, labiekārtotas teritorijas un rotaļu laukumi, kā 
arī materiāltehniskās bāzes atjaunošana (sniegts nodrošinājums ar mēbelēm, virtu-
ves iekārtām, datortehniku, Wi-Fi tīkla ierīkošanu u.c.). Kopumā līdz 2020. gadam 
122 no 147 PII veikta kompleksā renovācija. 

U1.2. Pieejamas un kvalitatīvas pamatizglītības nodrošināšana 
 U1.3. Pieejamas un kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšana

  Ja darbu 2014./2015. mācību gadā uzsāka 117 Rīgas pilsētas pašvaldības vispā-
rējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, kuras kopumā apmeklēja 65 
643 skolēni, tad 2019./2020. mācību gada sākumā darbu uzsāka 108 pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes ar 68 874 skolēniem.

  Kopš 2016. gada pašvaldības izglītības iestādēs ieviesta un darbojas skolu kva-
litātes monitoringa sistēma. Izmantojot šim nolūkam izstrādāto platformu, tiek 
organizētas skolu aptaujas par aktuālajiem izglītības kvalitātes jautājumiem dažā-
dām mērķauditorijām (skolēni, skolotāji, vecāki).

  Tika veicināta inovatīvu mācību darba formu ieviešana radošuma un uzņēmēj-
spēju veicināšanai – digitālās mācību vides veidošanā 2015.gadā portālā www.e-
skola.lv izveidots e-skolas mācību mākonis.Savukārt kopš 2017.gada nodrošināta e-
mācību vides – mācību mākoņa http://macibas.e-skola.lv pieejamība visās RD IKSD 
padotībā esošajās vispārizglītojošajās skolās. E-mācību vides straujš lietotāju skai-
ta kāpums bija 2020.gada pavasarī – attālināto mācību laikā – 3,4 reizes. Tāpat paš-
valdība aktīvi iesaistījusies ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu 
īstenošanā.

  Sniegts atbalsts iekļaujošās izglītības attīstībā, t.sk. Rīgas pašvaldības skolās tika 
nodrošināts atbalsta personāls (sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, 
speciālā pedagoga) un pedagoga palīga darbība. Saskaņā ar individuālajiem atbal-
sta plāniem, skolēniem sniegti atbalsta pasākumi/ konsultācijas mācību priekšme-
tos vai konsultatīvais (psihoemocionālais) atbalsts. Konsultācijas un atbalsta pasā-
kumi par iekļaujošo izglītību sniegtas arī skolēnu vecākiem.

9. Atbilstoši LR Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajam ziņojumam „Par Izglītības un zinātnes 
ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā” pašvaldību 
padotībā plānots nodot nelielās (300 un mazāk izglītojamie) profesionālās izglītības iestādes.

1.8.att. Zelta pildspalva un “Zelta stipendija” pasākums 1.7.att. „Martas Rinkas balva „Mūžs veltīts bērniem””

  Lai sagatavotos jaunajam izglītības saturam, kura īstenošana jāuzsāk 2020./2021.
mācību gadā, norisinājās aktīva darbība kompetenču pieejā balstītas izglītības 
ieviešanā skolās. Dažādos profesionālās pilnveides pasākumos ik gadu piedalījās 
vidēji 8 000 pedagogu. Reaģējot uz situāciju, kas izveidojās valstī saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju, pedagogiem tika piedāvāts apgūt dažādas mācību platformas 
attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

  Lai nodrošinātu izglītības infrastruktūras kvalitātes atbilstību mūsdienu prasībām, 
pārskata periodā veikta virkne izglītības iestāžu renovācijas un teritoriju labiekār-
tošanas darbu. Uz 2020.gadu 78 no 108 skolas ēkām bija renovētas. Tāpat tika 
veikta materiāltehniskās bāzes pilnveide (esošā datortīkla sakārtošana, Wi-Fi tīkla 
ierīkošana, datortehnikas iegāde u.c.)

U1.4. Tirgus pieprasījumam atbilstošas kvalitatīvas profesionālās izglītības nodro-
šināšana

  Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010. – 2015.ga-
dam paredzētā profesionālās izglītības iestāžu nodošana pašvaldībām Rīgas pilsētā 
netika īstenota iestāžu neatbilstības kritērijiem dēļ,9 līdz ar to Rīgas pilsētas paš-
valdības pakļautībā nav profesionālās izglītības iestādes.

U1.5. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespēju nodrošināšana

  Par Rīgas pašvaldības interešu izglītības, sporta, mūzikas un mākslas skolu profe-
sionālās ievirzes un interešu izglītības programmām, kā arī par kultūras iestāžu un 
sadarbības partneru piedāvājumiem tika  nodrošināta vienota informācijas pieeja 
– elektronisks katalogs vietnē https://iksd.riga.lv. Palielināta arī interešu izglītības 
pakalpojuma pieejamība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem: uz 2020.gadu interešu izglī-
tības pakalpojuma pieejamība nodrošināta 13 skolās 9 Rīgas apkaimēs. Savukārt 
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interešu izglītības iestāžu programmas 2020.gadā tika īstenotas 47 iestādēs 20 Rī-
gas apkaimēs. Veicot interešu, sporta, mūzikas un mākslas izglītības iestāžu tīkla 
pilnveidošanas pasākumus pašvaldībā, noslēdzot pārskata periodu, 2020./2021.
mācību gadā darbojās 8 interešu iestādes (ar 21 497 audzēkņiem), 7 sporta ies-
tādes (ar 7 872 audzēkņiem) un 9 mūzikas un mākslas izglītības iestādes (4 082 
audzēkņiem).

  Veicinot audzēkņu vēlmi attīstīt savas intereses, pašvaldībā regulāri organizēti pilsē-
tas mēroga interešu izglītības pasākumi (ik gadu vidēji 100) dažādās interešu izglītī-
bas jomās. Covid-19 pandēmijas laikā interešu izglītības pasākumi organizēšana notika 
tiešsaistē, kas  deva iespēju lielākam bērnu un jauniešu skaitam piedalīties kā klātienes 
pasākumos (ņemot vērā telpas ietilpību, datoru pieejamību iestādē u.c. faktorus).

U1.6. Izpratnes par mūžizglītības nepieciešamību veicināšana un iedzīvotāju iesais-
te pieaugušo izglītībā

  Pārskata periodā pakāpeniski pieauga  dalībnieku skaits pieaugušo neformālās 
izglītības kursos – no 597 iedzīvotājiem, kas apguva izglītības programmas pie-
dāvātajos kursos 2014.gadā līdz 2  155 dalībniekiem 2019.gadā. Savukārt 2020.
gadā, iestājoties ārkārtas situācijai, kursu dalībnieku skaits samazinājās, jo iedzīvo-
tāji nebija gatavi piedalīties kursos attālināti, taču jau gada nogalē situācija mainī-
jās un attālināti mācoties kursus pabeidza 580 iedzīvotāju.

Avots: RD PAD

Investīciju plāna PRV1 izpildes raksturojums 2014-2020
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Ieviešanā KopāNetika īstenots

  Budžets
Pārskata periodā no 2014. līdz 2020.gadam izglītībai kā vienai no prioritātēm tika no-
virzīts lielākais budžeta naudas līdzekļu apjoms un tā īpatsvars Rīgas pilsētas pašval-
dības pamatbudžeta izdevumu struktūrā palielinājās no 32% 2014.gadā līdz pat 38% 
2020.gadā.

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi izglītībai tūkst. EUR un %

237,668.50
254,871.10

284,653.20

329,211.30
345,081.00 340,694.80

366,951.50

Izdevumi izglītībai, tūkst. EUR Izdevumi izglītībai, %

2014 20172015 20182016 2019 2020

32 33 36 37 36 35 38

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Veicinot RV sasniegšanu, pārskata periodā Investīciju plānā ik gadu tika iekļauti no 7 
līdz pat 22 projektiem. Vērtējot plānoto projektu īstenošanu, jāsecina, ka to ieviešanas 
efektivitāte uzlabojusies pēdējos 4 gados. Jāatzīmē gan, ka projektu skaits šajā laika 
periodā samazinājies.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
PRV1 ietvaros noteikti 16 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (1.11. attēls):

 8 rādītājiem pozitīva
 8 rādītājiem negatīva

Covid-19 negatīvā ietekme uz 7 rādītājiem
4 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

Lai arī kopējais pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII 2020.gadā attie-
cībā pret sākumā vērtību 2014.gadā ir pieaudzis par 18% un sasniedz 80,2% un sagai-
dāmo vērtību pārsniedz par 10,2 procentpunktiem, tomēr nemainīgi augsta saglabājas 
rinda uz PII, un ir pat vērojams negatīvs pieaugums – 6% apmērā vērtējot 2020.gada 
situāciju pret sākuma vērtību. Lai arī kopējais vietu skaits PII palielinājies, tomēr ņemot 
vērā migrāciju uz Rīgu no citiem valsts reģioniem un nepietiekamo vietu skaitu pirms-
skolās Pierīgā dzīvojošo bērniem, pieprasījums pēc vietām Rīgas PII pieaug. 

1.9.attēls

1.10.attēls
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Savukārt vispārējā izglītībā pozitīvs kāpums vērojams attiecībā uz liecību saņēmēju 
skaita samazināšanos, t.i. 9.klašu un 12.klašu beidzēju īpatsvars, kas saņem tikai liecī-
bas 2020.gadā attiecībā pret sākuma vērtību samazinājies attiecīgi par 41% un 37,5%. 
Tai pat laikā centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars eksaktajās zinātnēs samazinā-
jies vidēji par 10,6%. Samazinājies arī iedzīvotāju pozitīvs vērtējums par skolu pakal-
pojumu kvalitāti attiecībā pret sākumu vērtību par 12%. Turpretim pozitīvs iedzīvotāju 
vērtējuma pieaugums vērojams par bērnu iesaisti pulciņos, kolektīvos +24,3% 2020.
gadā attiecībā pret 2014.gadu.

1.11.attēls

Bērnu īpatsvars, kas apmeklē 
PII pieaudzis +18%

Rinda uz PII pieaugusi +6%

PII pieejamība pasliktinājusies -26% Vērtējums par pašvaldības PII 
kvalitāti pieaudzis +2,5%

Avots: Pētījums Avots: Aptauja

Vērtējums par PII pieejamību 
pieaudzis +20%

Tikai liecību saņēmēju skaits 
samazinājies -41%

Avots: Aptauja Avots: RD IKSD
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Vispārējās izglītības pieejamība 
un tās kvalitāte uzlabojies +13%

Vērtējums par skolu pakalpojumu 
kvalitāti samazinājies -12,2%

Vērtējums par pieaugušo iesaisti 
kolektīvos krities -13,2%

Tikai liecību saņēmēju 
skaits samazinājies -37,5%

Eksāmenu kārtotāju īpatsvars fizikā, ķīmijā, 
bioloģijā, vidēji samazinājies -10,6%

Vērtējums par bērnu iesaisti pulciņos, 
kolektīvos pieaudzis +24,3%

Vidējais audzēkņu skaits sporta, interešu, 
mūzikas un mākslas skolās samazinājies -17,6%

Vērtējums par skolu pieejamību 
samazinājies -4,2%

Avots: Pētījums Avots: Aptauja

Avots: AptaujaAvots: RD IKSD

Avots: RD IKSD Avots: Aptauja

Avots: RD IKSDAvots: Aptauja
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  Telpiskais monitorings
Stratēģiskās nostādnes pilsētvides attīstībai paredz, ka PII tīklam jānodrošina pieprasī-
juma apmierināšana pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai vai darba vietai.
2016. un 2020.gadā pētījumā “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte 
un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” tika novērtēts PII pakalpojums, tā pieejamība un 
izmaiņas pilsētvidē (1.12.attēls), balstoties uz 2 indikatoriem: 

  PII iestāžu sasniedzamību, novērtējot cik % apkaimes iedzīvotāju ir sasniedzamas 
PII 300 m rādiusā;

  PII sasniedzamības kvalitāti, novērtējot sabiedriskā transporta pieturas pieejamību, 
kā arī prasības nodrošinājumu, ka uz katriem 15 iedzīvotājiem ir paredzēta 1 vieta PII.

No 58 Rīgas apkaimēm 23 apkaimēs nav pieejams pašvaldības pirmsskolas izglītības 
pakalpojums. Daļā šo apkaimju ir salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits, kas nosaka ne-
lielo pieprasījumu pēc minētā pakalpojuma, piemēram, Spilve – 61, Salas – 78, Katla-
kalns – 181, Mūkupurvs – 242, Voleri – 251, Buļli – 310, Kundziņsala – 344, Kleisti – 434, 
Beberbeķi – 467, Suži – 467. Taču īpaša vērība būtu jāvērš uz apkaimēm ar lielāku ie-
dzīvotāju skaitu un attiecīgi arī lielāku bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem, kurās arvien 

netiek nodrošināta pašvaldības bērnudārzu pieejamība, piemēram, Dārziņi – 3 690 
(285 bērni vecumā līdz 6 gadu vecumam), Berģi – 2 985 (202), Bišumuiža – 2 622 (246), 
Šķirotava – 2 144 (153), Brekši – 1 605 (123) u.c. Savukārt tādas apkaimēs kā Grīziņkalns, 
Daugavgrīva, Iļģuciems, Dārzciems, Pļavnieki un Vecmīlgrāvis ir sniegts augstākais vēr-
tējums par PII pieejamību un kvalitāti. Kopumā pietiekošā apjomā un kvalitātē minētais 
pakalpojums tiek nodrošināts 15 no 58 apkaimēm.
Salīdzinot 2020.gada PII pakalpojuma pieejamības un kvalitātes novērtējumu ar 2016.
gadu, būtiskas izmaiņas PII pieejamībā un pieejamības kvalitātē nav novērojamas. Vēr-
tējums pieaudzis Maskavas forštates apkaimē, savukārt atsevišķās apkaimēs – Jaun-
ciemā, Juglā, Mežciemā un Torņkalnā vērojams samazinājums.
Savukārt, lai novērtētu vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu, tā pieejamību un iz-
maiņas pilsētvidē (1.13.attēls), novērtējumā tika izmantoti 2 parametri:

  Vispārējās izglītības iestāžu sasniedzamība, novērtējot, cik % apkaimes iedzīvotā-
ju ir sasniedzamas vispārējās izglītības iestādes 500 m rādiusā;

  Vispārējās izglītības iestāžu kvalitāte, novērtējot sabiedriskā transporta pieturas 
pieejamību, t.sk. veloceļa esamību; prasības nodrošinājumu, ka uz katriem 10 iedzī-
votājiem ir paredzēta 1 vieta vispārējās izglītības iestādē; drošības aspektu, vai 50% 
vispārējās izglītības iestādes atrodas slēgtā teritorijā; peldbaseina pieejamību, vai 
vismaz vienā apkaimes vispārējās izglītības iestādē ir peldbaseins.

Avots: CSP Avots: CSP

Stabils interneta pieslēgumu 
pieaugums +15%

Pieaug iedzīvotāju īpatsvars  
ar augstāko izglītību +19%
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1.12. attēls 1.13. attēls

Avots: Pētījums Avots: Pētījums
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Arī vispārējās izglītības iestāžu pieejamības rādītāji ir līdzīgi – 25 no 58 Rīgas apkai-
mēm nav vispārējās izglītības iestādes. Jāvērš uzmanība un jāizvērtē vispārējās izglītī-
bas iestāžu pakalpojuma nodrošinājuma nepieciešamība apkaimēs, kurās ir salīdzinoši 
liels iedzīvotāju skaits un attiecīgi arī bērnu skaits vecumā no 6-14 gadiem, piemēram, 
Dreiliņos – 758.
Nepietiekoša apjoma un kvalitātes vispārējās izglītības iestāžu sniegtais pakalpojums 
novērtēts 3 Rīgas apkaimēs (Bieriņos, Torņkalnā, Trīsciemā) un daļēji 7 apkaimēs (Brasā, 
Dzirciemā, Čiekurkalnā, Teikā, Skanstē, Šampēterī, Pleskodālē). Savukārt pārējās 9 ap-
kaimēs izglītības iestāžu pakalpojums nodrošināts pietiekami un 14 apkaimēs atbilstoši 
pieprasījumam.
Kopumā laika periodā no 2016. līdz 2020.gadam būtiskas izmaiņas nav vērojamas, at-
sevišķās apkaimēs, piemēram, Mežaparkā, Mīlgrāvī, Pleskodāle, Šampēterī vērojams 
pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējuma samazinājums.

  Kopsavilkums
  Bērnu vecumposma iespējām atbilstošas garantētas un kvalitatīvas pirmssko-

las izglītības nodrošināšana no pusotra gada vecuma ir viens no pamata atbalsta 
pasākumiem, lai veicinātu ģimeņu ar bērniem labklājību, kā arī darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu. Noslēdzot pārskata periodu Rīgas pašvaldības izglītības ies-
tādēs pirmsskolas izglītības programmas apguve tika nodrošināta 26 051 bērnam, 
Privātais sektors pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu nodrošinājis 7 560 
bērniem, bet bērnu uzraudzības pakalpojums nodrošināts 1 389 bērniem, t.i. kopu-
mā atbalsta pasākumi nodrošināti 35 000 bērnu (salīdzinājumam 2014.gadā 30 856 
bērniem). Savukārt pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā un ku-
riem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PII pārskata perioda sākumā un noslēgumā 
nav būtiski mainījies un ir pat pieaudzis par 6% (2014.gadā – 2395, 2020.gadā – 
2538) Secināms, ka arī turpmāk nepieciešams nodrošināt finansiālu atbalstu atbil-
stoši pieprasījumam pirmsskolas izglītības nodrošināšanā.

  Lai nodrošinātu kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamību, nepieciešams turpināt 
darbu pie Rīgas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas, t.i. paredzot izglītības iestāžu 
teritoriālo izvietojumu nepieciešams ņemt vērā iedzīvotāju demogrāfisko situāciju 
kā arī jaunu mājokļu būvniecības tendences apkaimēs. 

  Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumi veikti, 
lai nodrošinātu ne tikai izglītības pakalpojuma kvalitāti, bet arī pieejamību apkaimēs 
un attīstītu skolu mācību vides modernizēšanu, kā arī vienlaikus risinātu pirmsskolas 
izglītības iestāžu pārklājumu apkaimēs.

  Noslēdzot pārskata periodu, 2020./ 2021. mācību gadā, skolās tika uzsākta kompe-
tenču pieejā balstītas izglītības apguve. Lai sagatavotos jaunajam izglītības satu-
ram, pārskata periodā pedagogiem un skolu vadības pārstāvjiem tika nodrošināti 
dažādi profesionālās pilnveides pasākumi.

  Visa veida digitālo resursu, rīku, platformu izmantošanas straujš pieaugums gan 
mācību, gan administratīvajos procesos pārskata periodā noslēgumā skaidrojams 
ar attālināto mācību ieviešanu skolās Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežo-
jumu dēļ.

  Izglītības satura apguvi ietekmēja Covid-19 pandēmijas rezultātā ieviestie ierobežo-
jumi, kas liedza apmeklēt klātienes mācības skolā, kā rezultātā skolēniem un peda-
gogiem bija jārealizē mācību process attālināti. 

  Īstenota izglītības sistēmas digitalizācija mācību procesa kvalitatīvai nodrošināša-
nai attālināti.

  Atbalsts iekļaujošās izglītības attīstībā tiek sniegts atbilstoši piešķirtajam valsts un 
pašvaldības finansējumam, taču tas ir nepietiekošs un spēj sniegt atbalstu ne visās 
aktuālajās situācijās t.i. dzēš tikai atsevišķus “ugunsgrēka” gadījumus. Piemēram, 
vecākiem kuru bērnam nepieciešamas logopēda nodarbības, tās bieži vien ir jāfinan-
sē no saviem personīgajiem līdzekļiem utt.

  Aktuāla saglabājas jaunu telpu nepieciešamība kultūrizglītībai profesionālās ievir-
zes līmenī, jo šīs izglītības apguves iespējas netiek īstenotas tik lielās apkaimēs kā 
Pļavnieki, Purvciems un Imanta.

  Dalībnieku skaitam pieaugušo neformālās izglītības kursos jeb mūžizglītībā ir ten-
dence pieaugt, izņemot 2020.gadu, Covid 19 pandēmijas rezultātā ieviesto ierobe-
žojumu dēļ. Plašākas mērķauditorijas uzrunāšanai, potenciāls ir attālināto apmācību 
kursu ieviešana, jo šis mācību veids ļauj ietaupīt gan laiku, kas tiek patērēts dodo-
ties uz/ no kursiem, gan arī finanšu līdzekļus ceļa izdevumiem. 

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Hermanis, tautsaimniecības eksperts

Pēdējo gadu laikā bērnu skaits, kuri Rīgā apmeklē PII, nav piedzīvojis būtiskas izmai-
ņas. Pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem pakāpeniski mazinās demogrāfisku iemeslu 
dēļ, jo Rīgā kopš 2016.gada dzimst aizvien mazāk bērnu, un līdz ar iedzīvotāju skai-
ta kritumu reproduktīvajā vecumā šāda tendence saglabāsies arī nākotnē. Tomēr arī 
šādos apstākļos pieprasījums pēc PII pakalpojumiem joprojām netiek apmierināts, jo 
saglabājas rindas, kā arī trūkst vietas PII ar latviešu mācību valodu. Šādi apstākļi rada 

41



vecāku nedrošību un var negatīvi ietekmēt Rīgas demogrāfisko situāciju arī nākotnē –  
gan bremzējot dzimstību, gan veicinot darbspējīgo iedzīvotāju migrāciju uz Pierīgu. 
Prakse liecina, ka Rīgas bērnudārzos tiek izvietoti arī bērni no Pierīgas pašvaldībām, un 
otrādi – kas traucē organizēt PII pakalpojumus, nodrošinot to pieejamību un kvalitāti.
Rīgai sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām būtu jāvienojas par kopīgu politiku bērnudār-
zu pieejamības jautājuma risināšanā. PII infrastruktūra jāpastiprina tajās vietās, kurās 
ir paaugstināts pieprasījums (balstoties uz faktisko, nevis deklarēto dzīvesvietu) un 
ņemot vērā bērnu vecāku pārvietošanās maršrutus (lai pakalpojums būtu pieejams pa 
ceļam starp mājām un darbavietu). Izveidot ekonomiski pamatotu savstarpējo norēķinu 
sistēmu gadījumiem, kad PII un dzīvesvieta atrodas dažādās pašvaldībās.
Skolēnu kopējais skaits Rīgas skolās kopš 2013.gada palielinās, tomēr līdz ar pašreizējo 
dzimstības kritumu sagaidāms, ka pēc dažiem gadiem sāksies krituma tendence. Jau 
šobrīd atsevišķās Rīgas skolās izglītojamo skaits samazinās un tuvojas līmenim, kurā 
parādās grūtības nodrošināt pietiekamu klašu piepildījumu.
Nepieciešams turpināt Rīgas skolu tīkla optimizāciju, kas paredz reorganizēt skolas ar 
nepietiekamu skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, apvienojot vairāku skolu resursus. 
Tas ļautu racionālāk izmantot pieejamo pedagogu personālu, finanšu resursus un mācī-
bu iestāžu telpas, lai tādējādi veicinātu augstāku izglītības kvalitāti un konkurētspējīgu 
atalgojumu pedagogiem.
Pandēmija 2020.gadā būtiski skārusi gandrīz visas izglītības jomas, jo līdz ar epidemio-
loģisko risku pieaugumu daudz kur ir bijis jāpārtrauc klātienes mācību process. Vien-
laikus pandēmijas laiks ir atdzīvinājis virzību uz digitalizāciju. Izglītības iestādēs strauji 
pieauga nepieciešamība pēc datortehnikas, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu 
Covid-19 pandēmijas apstākļos. Visvairāk tas traucējis bērniem, kuri nāk no trūcīgākām 
ģimenēm. Tāpēc arī daudzās Rīgas skolās notikuši vērienīgi atbalsta pasākumi (infor-
mācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde), tai 
skaitā plaši izmantojot IZM centralizēto iepirkumu.
Jāsniedz atbalsts izglītības iestāžu darbiniekiem, lai veicinātu to digitālās prasmes un 
spēju efektīvi izmantot to rīcībā esošās datortehnoloģijas kvalitatīva mācību procesa 
norisei.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U2.1. Jaunatnes politikas īstenošanas koordinācijas nodrošināšana pašvaldībā

  Sadarbībā ar Rīgas jauniešiem un jaunatnes organizācijām tika izstrādāts un ap-
stiprināts Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāns 2019.-2023.gadam. Darbs pie 
plāna tika uzsākts 2018.gadā notikušajā Rīgas jauniešu ideju festivālā “Mana! 
Rīga”, kura laikā jaunieši izteica savas idejas un ieteikumus jauniešu dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai.

  Pašvaldība ikgadēji rīkoja konferenci “Inovācijas darbā ar jaunatni” ar mērķi pul-
cināt kopā jaunatnes darbiniekus, jaunatnes politikas veidotājus un lēmumu pieņē-
mējus, jaunatnes lietu speciālistus, aktīvus jauniešus un jaunatnes organizācijas, lai 
dalītos zināšanās un pieredzē, kā arī pilnveidotu izpratni par nozares aktualitātēm.

U2.2.Jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanās sekmē-
šana

  Veicinot Rīgas jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, pašvaldība iesaistījās NVA 
īstenotajā jauniešu nodarbinātības programmā. Līdz pat 350 jauniešiem gadā tika 
sniegta iespēja iegūt darba prasmes un iemaņas, kā arī pirmo darba pieredzi kādā no 
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām. 

  Pašvaldība sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem RP BJC un 8 NVO sekmīgi īs-
tenoja ESF projektu “PROTI un DARI!”, palīdzot jauniešiem, kas nemācās un ne-
strādā, iekļauties darba tirgū, atgriezties izglītībā vai iesaistīties NVO darbībā. 
Noslēdzot 2020.gadu Rīgas pilsētas pašvaldība projektā kopumā bija iesaistījusi 
461 jaunieti no kopumā plānotajiem 550 (projekts noslēgsies 2021.gada 31.oktobrī).

RV mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu 
pašiniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, kā arī aktīvu 
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un Rīgas pilsētas attīstībai 
nozīmīgu jautājumu apspriešanā un īstenošanā.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

2.3.att. Jauniešu pieredzes apmaiņas pasākums

2.2.att. Jauniešu nodarbinātības pasākums 
vasaras brīvlaikā

2.1.att. Rīgas jauniešu ideju festivāls “Mana! Rīga”

2.5.att. Rīgas Centrālās bibliotēkas projekts 
bērniem “Radošās darbnīcas bērniem”

2.4.att. Rīgas jauniešu pilsētplānošanas 
forums “Runātrīga”

2.6.att. Jaunā mācību gada svētku pasākums 
“Nāc un piedalies
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  Lai atbalstītu jauniešus izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlē, pašvaldī-
ba piedalījās ikgadējos pasākumos “Karjeras nedēļa” un “Ēnu diena”. Pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu darbinieki iepazīstināja jauniešus ar dažādām profesijām un 
darbības jomām, kā arī dalījās pieredzē karjeras izvēles un veidošanas jautājumos.

  Nodrošinot darba tirgū pieprasīto prasmju apgūšanu un veicinot jauniešu konkurēt-
spēju, RJC “Kaņieris” klātienē un tiešsaistē īstenotas neformālās izglītības ak-
tivitātes (radošie semināri un darbnīcas), kas veltītas tādām tēmām kā jauniešu 
iespējas sociālajā uzņēmējdarbībā, pašvaldības atbalsts jauniešiem, jauniešu tie-
sību aizsardzība, pasākumu dalībnieku piesaistes metodes, stratēģiskā plānošana, 
komandas vadība. Jaunatnes organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem tika 
nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo uzņēmējdarbību un sa-
ņemt mentoru atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas attīstībai.

U2.3. Atbalsta nodrošināšana jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju dar-
bībai

  Pašvaldība sniedza finansiālu atbalstu konkursu veidā jauniešu iniciatīvu un jau-
natnes organizāciju projektiem, ik gadu atbalstot līdz pat 26 jauniešu iniciatīvām 
un 15 jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projektiem.

  Pārskata periodā RJC “Kaņieris” attīstījās un kļuva par nozīmīgu vietu, kur jau-
nieši var tikties, iesaistīties izglītojošos pasākumos un daudzpusīgi attīstīties. 
Ik gadu RJC “Kaņieris” organizēja vairāk nekā 400 izglītojoša rakstura pasākumu. 
Arī jaunatnes organizācijas izmantoja centra tehnisko nodrošinājumu un inventāru, 
organizējot ik gadu līdz pat 197 aktivitātēm ārpus centra telpām. Iezīmējot sadar-
bības iespējas starp pašvaldību un NVO, ik gadu pašvaldība pasniedza Jaunatnes 
līdzdalības balvas Rīgas izcilākajām jaunatnes organizācijām par īpašu ieguldījumu 
un panākumiem darbā ar jauniešiem.

  Pilnveidojot jaunatnes organizāciju līderu zināšanas un prasmes, kā arī sekmējot or-
ganizāciju ilgtspēju, uzraudzības periodā nodrošināti izglītojoši pasākumi (semināri, 
apmācības, supervīzijas, darbnīcas) jaunatnes jomā strādājošajiem. 

U2.4. Jaunatnes iesaistīšana pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdz-
dalībai

  Lai audzinātu jauniešos pilsonisko līdzdalību un veicinātu viņu iesaistīšanos skolas 
dzīves jautājumu risināšanā, pašvaldība sniedza atbalstu jauniešu kopdarbības 
attīstībai skolēnu pašpārvaldēs, organizējot ikgadējo skolēnu pašpārvalžu sadar-
bības projektu konkursu un skolu aktīvistu konferenci.

  Iesaistot jauniešus viņu dzīves kvalitātes ietekmējošo lēmumu pieņemšanā, tika or-
ganizētas konferences par līdzdalības veidiem un meklēti risinājumi pašpārval-

žu kā institūta stiprināšanai – “Skola – līdzdalības starts atbildīgai sabiedrībai”, 
“Skolēnu pašpārvalde šodien un rīt”, “Pašpārvalde skolā – pieredze un iespējas”.

  Stiprinot skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, tika organizētas izglītojošas aktivitātes 
(ik gadu 17-24 aktivitātes) skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem, iesaistot no 360 līdz 1 
200 aktīvistiem gadā, kā arī nodrošināts finansējums skolēnu pašpārvalžu projek-
tiem (6-10 projektiem gadā). Pārskata periodā izstrādāts metodiskais materiāls 
“Es atbalstu pašpārvaldi” un novadītas konsultācijas skolēnu pašpārvaldēm un 
konsultantiem izglītības iestādēs. 

  Sniedzot jauniešiem iespēju uzzināt vairāk par pilsētplānošanas procesu un iesaistī-
ties Rīgas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam veidošanā, 2019.gada 
tika rīkots Pirmais Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums “Runātrīga”, kurā 
piedalījās aptuveni 100 interesenti.

U2.5. Jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanas programmu īsteno-
šana

  Sekmējot jauniešu mobilitāti un lielāku līdzdalību neformālās mācīšanās pasāku-
mos, kopš 2018.gada ar ESF, “Erasmus+”, “Nordplus” un Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mobilitātes programmas atbalstu Rīgas pilsētas jaunieši tika aktīvi iesaistī-
ti pārrobežu neformālās mācīšanās aktivitātēs. Kopumā sadarbības attīstības un 
jauniešu mobilitātes atbalsta programmu ietvaros 2018.gadā īstenoti 75, 2019.
gadā – 108, bet 2020.gadā – 122 izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes sadar-
bības projekti.

U2.6. Aktivitāšu nodrošināšana bērniem un jauniešiem

  Pārskata periodā tika atvērti divi jauni brīvā laika centri (Rīgas 19.vidusskolā un 
BJC “Laimīte”), līdz ar to 2020.gadā darbojās 24 brīvā laika pavadīšanas centri (BJC 
“Laimīte” un PBJC “Altona” katrā 2 centri), kurus apmeklējums sasniedza līdz pat 137 
tūkst. gadā.

  Par labu ikgadējo tradīciju ir kļuvis jaunā mācību gada sākumā pašvaldības rīko-
tais svētku pasākums “Nāc un piedalies”, kur bērni un jaunieši var ne tikai izvēlē-
ties sev piemērotāko un saistošāko interešu vai sporta izglītības programmu, bet arī 
aktīvi un aizraujoši pavadīt dienu kopā ar ģimeni.

  Ar mērķi pozicionēt bibliotēku kā interesantu un radošu vidi brīvā laika pavadīšanai, 
uzraudzības periodā RCB tīkla bibliotēkas pastāvīgi rīkoja bērniem un jauniešiem 
daudzveidīgus kultūras, radošos un izglītojošos pasākumus.

  Pārskata periodā tika sniegts finansiāls atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītī-
bas iestāžu rīkotajām nometnēm – nodrošinot līdzfinansējumu līdz pat 282 nomet-
nēm gadā, kā arī nevalstisko un reliģisko organizāciju rīkotajām nometnēm – vidēji 
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70 nometnēm gadā. Tāpat atbalstīti brīvā laika projekti – no 15 līdz 31 projektam 
gadā, kas piedāvāja līdz pat 5 822 bērniem un jauniešiem bezmaksas aktivitātes 
vasaras brīvlaikā. Savukārt sporta skolu aktivitātēs izglītojamo sportiskās meista-
rības pilnveidei ik gadu iesaistīts vairāk nekā 1 000 jauniešu.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Pārskata periodā Programmas Investīciju plānā RV2 ietvaros netika iekļauts neviens 
projekts. Veiktās aktivitātes, t.sk., ikgadējie projektu konkursi iekļauti Programmas Rī-
cības plānā.

  Budžets
RV2 ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas no RD budžeta līdzekļiem, kā arī pie-
saistot ES fondu finansējumu, tādējādi izdevumi pārsvarā tiek iekļauti RD iestāžu un 
struktūrvienību pamatbudžetos.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV2 ietvaros noteikti 4 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda (2.7.attēls):

 1 rādītājam pozitīva
 3 rādītājiem negatīva

Covid-19 negatīvā ietekme uz 3 rādītājiem
1 rādītājs ir pārsniedzis 2020.gadā plānoto vērtību. 

Raksturojot RV2 rezultatīvo uzraudzības rādītāju dinamiku pārskata periodā, secināms, 
ka atsevišķos gados vērojams gan (2.1.)“Nometnēs iesaistīto bērnu un jauniešu skaits”, 
(2.2.)“Brīvā laika centru apmeklējumu skaits” un (2.3.) “Jauniešu neformālās izglītības 
programmās iesaistīto jauniešu skaits” rādītāju vērtības pieaugums, gan samazinā-
jums. Neskatoties uz pašvaldības īstenotu koordinētu un mērķtiecīgu darbu ar jaunatni 
pilsētā, uz uzraudzības perioda beigām neviens no iepriekš minētajiem rādītājiem nav 
sasniedzis Programmā noteikto 2020.gada sagaidāmo vērtību. Jāatzīst, ka pārskata 
perioda beigās iepriekš minēto rādītāju vērtību, ievērojot to īpatnību, t.i., klātienes pa-
sākumi un nodarbības, ievērojami ietekmēja mainīgā epidemioloģiskā situācija valstī 
un ar to saistītās izmaiņas nometņu organizēšanas noteikumos, Covid-19 izplatības 
mazināšanai noteiktie pulcēšanās ierobežojumi iekštelpās, kā arī izglītības iestāžu ne-
pieciešamība izmantot brīvā laika centru telpas epidemioloģiskās drošības normatīva-
jam regulējumam atbilstoša izglītības procesa nodrošināšanai.

Savukārt (2.4.) “Atbalstīto jauniešu un jaunatnes organizāciju projektu skaits” rādītāja 
izmaiņas uzraudzības periodā raksturo pozitīva dinamika ar nelielām svārstībām. Jā-
atzīmē, ka šīs ir vienīgais no RV2 rezultatīvajiem uzraudzības rādītājiem, kas ir sasnie-
dzis un pārsniedzis Programmā noteikto 2020.gada sagaidāmo vērtību. Tā kā atbilstoši 
Covid-19 ierobežošanas epidemioloģiskajiem nosacījumiem nav bijis iespējams īstenot 
plānotās nometnes un citus pasākumus, NVO nodrošināja ievērojami plašāku brīvā 
laika aktivitāšu piedāvājumu vasaras brīvlaikā. Šos projektus bija iespējams īstenot, 
izmantojot tādas darba formas un metodes, kuras ir atbilstošas arī normatīvajā regu-
lējumā 2020.gadā noteiktajiem ierobežojumiem. Vienlaikus tas veicināja NVO darbības 
nepārtrauktību.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ nometnēs 
iesaistīto skaits samazinājies -47,6%

Izglītības programmās iesaistīto 
jauniešu skaits krities -31,8%

Epidemioloģiskās situācijas dēļ 
apmeklējumu skaits samazinājies -44,7% 

Atbalstīto projektu skaits pieaudzis 
+243,2%

Avots: RD IKSD

Avots: RD IKSD

Avots: RD IKSD

Avots: RD IKSD

2.7.attēls
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  Kopsavilkums
  Bērni un jaunieši ir Rīgas pilsētas sabiedrības attīstības pamats. Tieši no viņu zinā-

šanām, prasmēm un vērtībām būs atkarīgs kāda būs Rīga. Lai izaudzinātu veselīgus 
un laimīgus bērnus un jauniešus, ikdienā pašvaldību iestādēm ciešā sadarbībā ar 
ģimenēm ir jāiegulda pamatīgs un sistemātisks darbs. Svarīgi, lai pašvaldības poli-
tika bērnu un jaunatnes jomā primāri balstītos uz katra bērna un jaunieša tiesībām 
uz izglītību, uz tīru un drošu vidi, tiesībām būt pasargātiem no vardarbības, tiesībām 
uz nākotni u.c.

  Pārskata periodā ir izstrādāts jauns vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments 
– Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāns 2019.-2023.gadam, kurā respektētas bērnu 
un jauniešu vajadzības, pievērsta uzmanība sabiedrības labklājības līmenim, vides 
un ekonomiskajām tendencēm. Plāna īstenošanai un uzraudzībai ir svarīgi izveidot 
Rīgas Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi, kuras sastāvā darbotos jaunatnes orga-
nizāciju pārstāvji, un nodrošināt tās darbību.

  Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības ir nozīmīgs institucionāls resurss jau-
niešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanai. Svarīgi turpināt 
nodrošināt pašvaldības institūciju un uzņēmumu aktīvu dalību profesiju pasaules 
izzināšanas, karjeras izglītības un atbalsta pasākumos. Prakses un vasaras darba ie-
spēju nodrošināšana, dalība “Karjeras nedēļa” un “Ēnu diena” pasākumos, pašvaldī-
bas iestāžu un uzņēmumu apmeklēšana ļauj bērniem un jauniešiem iepazīt dažādas 
profesijas, aprunāties ar konkrētu profesiju pārstāvjiem klātienē, iegūt pirmo darba 
pieredzi un tik nepieciešamo ierakstu CV. 

  Lai veicinātu jaunatnes iesaistīšanos pašvaldības darbībā, ir svarīgi sekmēt jauniešu 
izpratnes veidošanos par Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūru, funkcijām 
un darbības pamatprincipiem. Pašvaldībai ieteicams ciešāk sadarboties ar Rīgas 
augstākās izglītības iestādēm, sniedzot studiju un noslēguma darbu izstrādei ne-
pieciešamo informāciju un profesionālās konsultācijas, iesaistot attīstības un sadar-
bības projektos, kā arī nodrošinot studentiem prakses vietas. Lai motivētu un finan-
siāli atbalstītu studentus prakses laikā, Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu ieteicams 
meklēt risinājumus prakses stipendiju nodrošināšanai.

  Atzinīgi vērtējama pastāvošā prakse ar atbalsta nodrošināšanu jaunatnes inicia-
tīvām un jaunatnes organizāciju darbībai. Pašvaldībā ir izveidota stabila projektu 
konkursu sistēma jaunatnes jomā, kuru ietvaros pašvaldības atbalsts pieejams jau-
niešu iniciatīvām, brīvā laika projektiem, jaunatnes organizāciju kapacitātes stip-
rināšanas projektiem un skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem. Ieteicams arī 
turpmāk ar projektu konkursu palīdzību atbalstīt jauniešu un jaunatnes organizāciju 
idejas, radošumu un izpausmes daudzveidību.

  RJC “Kaņieris” ir uzskatāms par labas prakses piemēru jauniešu intelektuālai un ra-
došai attīstībai labvēlīgu apstākļu radīšanā. Jauniešu centra darbība un sniegtās 
iespējas – labiekārtotas telpas, multimediju tehniskais aprīkojums, brīvi pieejams 
WIFI, āra aktivitāšu ekipējums u.c. resursi nodrošina atbalstu jauniešu iniciatīvām 
un sekmē jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālas 
izglītības. 

  Ņemot vērā, ka šobrīd RJC “Kaņieris” ir vienīgais pašvaldības jauniešu centrs Rīgā, 
pašvaldībai būtu ieteicams izvērtēt iespējas un meklēt risinājumus jaunu jauniešu 
centru izveidei citās Rīgas apkaimēs.  

  Pārskata periodā nemainīgi augsta līmenī saglabājās pašvaldības brīvā laika pa-
vadīšanas centru apmeklējumu skaits. To veicināja plašas brīvā laika pavadīšanas 
centru sniegtās iespējas bērniem un jauniešiem – satikties ar vienaudžiem, radoši 
darboties, spēlēt galda spēles, lasīt grāmatas u.c. aktivitātēm. Ņemot vērā, ka brīvā 
laika pavadīšanas centri ir bezmaksas, tie ir liels atbalsts Rīgas pilsētas ģimenēm, 
tāpēc nepieciešams meklēt iespējas brīvā laika pavadīšanas centru palielināšanai.

  Ņemot vērā, ka šobrīd Rīgas pilsētas pašvaldības brīvā laika pavadīšanas centri dar-
bojas atbilstoši to maksimālajai kapacitātei, pašvaldībai būtu ieteicams pastāvīgi 
pilnveidot esošo brīvā laika pavadīšanas centru materiāli tehnisko nodrošinājumu, 
lai radītu bērniem un jauniešiem interesantu un aizraujošu vidi. Tāpat ir svarīgi tur-
pināt attīstīt brīvā laika pavadīšanas centru tīklu Rīgas apkaimēs.

  Nozares eksperta viedoklis 
Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore

Pārskatā par RV paveikto no 2014. līdz 2020.gadam dominē pašvaldības organizētas 
aktivitātes, kurās var piedalīties jaunieši. Lai sasniegtu RV mērķi, būtiski palielināt sa-
biedrības (jauniešu) iniciētas aktivitātes. Veicinot pašiniciatīvu, iesaistīšanos sabied-
riskajā dzīvē un ekonomisko aktivitāti, atzinīgi vērtēta ir LEADER pieeja, kas nodro-
šina pieeju no “apakšas uz augšu” un drošumspējas stiprināšanas pieeju (kas būtiska 
krīzes un pēckrīzes laikā), jo atbalsta tādu iniciatīvu īstenošanu, kas balstītas reālās 
vajadzībās, kas virzītas no sabiedrības, kas savukārt stiprina sabiedrības pašas spēju 
iesaistīties problēmu identificēšanā un risināšanā, vienlaikus uzlabojot sociālo situāciju 
un tautsaimniecības attīstību, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un 
ekonomikas attīstībai. Pārskats nedod ieskatu par kvalitatīvajiem rādītājiem, tas ir, kādi 
ir atbalstīto projektu rezultatīvie rādītāji un kā tie veicinājuši RV2 sasniegšanu.
Covid-19 ir radījusi veselības krīzi, un būtiski, lai tā neradītu arī ekonomisko, finanšu, kā 
arī sociālo krīzi. Tā novēršanai būtiska loma ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, 
t.sk. psihoemocionālais atbalsts jauniešiem un pielāgošanās situācijai, t.sk. pārorientā-
cija uz digitālo vidi un pakalpojumiem. Lai to īstenotu, nepieciešams:
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  Apzināt Rīgas pilsētu jauniešu vajadzības un problēmjautājumus, kas ir radušies 
pandēmijas ietekmē un nevarēja paredzēt iepriekš;

  nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai;

  mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus krīzē un pēckrīzes periodā;

  pielāgot pašvaldības sniegtos pakalpojumus/aktivitātes digitālam un interaktīvam 
formātam;

  paredzēt elastību attiecībā uz NVO īstenotajiem projektiem jauniešiem, lai organi-
zētāji spētu pilnvērtīgi reaģēt uz jauniešu vajadzībām, it īpaši krīzes un pēckrīzes 
laikā. 

Veicinot pilsonisko pašiniciatīvu, nepieciešams ieviest pilsoniskās izglītības program-
mu, ko īstenot sadarbībā ar NVO, kā arī attīstīt tādus dienas centrus, kuru vidi rada paši 
jaunieši (kā piemērs minams Free Riga).
Veicinot nodarbinātību un integrēšanu darba tirgū, nepieciešams ieviest modernus risi-
nājumus, piemēram, radīt ekonomikas stabilizēšanas un attīstības plānu, kurā iekļauta 
pieeja no “apakšas uz augšu” un drošumspējas pieeja – ņemot vērā iniciatīvas par reā-
lām vajadzībām no sabiedrības un tās pašas spēju iesaistīties problēmu identificēša-
nā un risināšanā, kas uzlabotu sociālo situāciju un tautsaimniecības attīstību, veidojot 
labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un ekonomikas.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U3.1. Kultūras infrastruktūras paplašināšana un modernizēšana 

  Pārskata periodā realizēta virkne apjomīgu būvniecības aktivitāšu: veikta VEF 
kultūras pils pārbūve un restaurācijas darbi, atjaunots LNMM, atjaunota Latvijas 
Nacionālā teātra ēkas vēsturiskā fasāde ar dekoratīvo apgaismojumu, atklāts res-
taurētais Brīvības piemineklis, atklāts valsts simtgadei veltītais monumentālais 60 
m augstais Latvijas karoga masts uz AB dambja, kā arī veikti vērienīgi Mežaparka 
Lielās estrādes rekonstrukcijas darbi. Pabeigti remontdarbi Rīgas pašvaldības kul-
tūras iestāžu apvienības Porcelāna muzeja telpās, kā arī I kārtas remontdarbi Kul-
tūras un atpūtas centrā “Imanta”. Atjaunots koka ēku renovācijas centrs “Koka Rīga” 
un tā telpās izvietota pastāvīga strādniecības muzeja ekspozīcija.

U3.2. Kultūrvēsturisko objektu pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves terito-
rijās saglabāšana un attīstīšana

  Tika nodrošināts pašvaldības valdījumā esošo pieminekļu monitorings (līdz 
2020.gadam kopā 137 pieminekļiem), to uzturēšana un izstrādāta saglabāšanas 
programma. Ik gadu tika veikta pieminekļu aprūpe un restaurācija, starp nozīmī-
gākajām projektiem jāmin Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu restaurācija. Arī 
Lielo kapu kompleksa un Jēkaba kapu teritorijā veikta nepārtraukta esošo vēsturis-
ko vērtību uzturēšana, saglabāšana un restaurācija.

  Veikti Mazjumpravas muižas kultūrvēsturiskās teritorijas renovācijas un labiekārto-
šanas darbi, t.sk. dzirnavu ēkas ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un mehānismu at-
jaunošana un uzstādīšana, kā arī izveidotas auto novietnes un labiekārtotas atpūtas 
un piknika vietas pie dīķa.

RV galvenais uzdevums ir nodrošināt kultūras dzīves norišu daudzveidību un tradicionālo vērtību saglabāšanu.  
Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina kultūrvides pilnveidošanu un attīstību, Dziesmu un deju svētku procesu, tradicionālu, 
modernu un mūsdienīgu pasākumu organizēšanu, pašvaldības kultūras iestāžu darbības pilnveidošanu, piedāvājot jaunas 
interešu izglītības un kultūrizglītības programmas dažādām vecuma grupām.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

3.3.att. Mazjumpravas muižas dzirnavu ēka

3.2.att. VEF Kultūras pils rekonstrukcija  
un restaurācija

3.1.att. Mežaparka Lielās estrādes restaurācija

3.4.att. Koka ēku renovācijas centrs “Koka Rīga”
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U3.3. Sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošinā-
šana

  Lai uzlabotu bibliotēku pieejamību RCB uzsāka darbu pie bibliotēku atjaunošanas 
Āgenskalna un Torņkalna apkaimēs. Veikta arī RCB filiālbibliotēkas “Bišumuiža” lo-
kācijas vietas maiņa uz jaunām telpām Jauno tehniķu centrā. 

  Pašvaldības kultūras centros ar telpām un tehnisko aprīkojumu tika nodrošināta 
amatiermākslas kolektīvu darbība. Noslēdzoties pārskata periodam, t.i. 2020.gadā 
Rīgas pilsētā darbojās 295 amatiermākslas kolektīvi, t.sk. 178 pašvaldības kultū-
ras iestāžu un 117 citu dibinātāju amatiermākslas kolektīvi.

  Pārskata periodā realizēta Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitali-
zācija un virtuālā muzeja izstrāde, kā arī turpināta muzeja darbības pilnveidošana 
atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. 

  Ik gadu pasniegta gada balva kultūrā “Baltais zvirbulis”, lai izteiktu atzinību un 
apbalvotu Rīgas pašvaldības kultūras darbiniekus un sadarbības partnerus par 
kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanu. Tāpat sadarbībā ar Rīgas pašvaldī-
bas kultūras iestāžu apvienību un A. Čaka memoriālo dzīvokli – muzeju orga-
nizēti ikgadēji pasākumi, piemēram, 2016.gadā zinātniska konference un A. Čaka 
jubilejas pasākums, 2018.gadā dzejnieka atceres pasākums, kurā piemiņas nozīmes 
par ieguldījumu dzejnieka daiļrades popularizēšanā saņēma 5 laureāti u.c.

  2020.gadā, iestājoties pandēmijas ierobežojumiem, lai nodrošinātu iespēju robežās 
iedzīvotājiem kultūras pakalpojumu pieejamību, pašvaldības iestādes meklēja ino-
vatīvus risinājumus un laikmetīgu pieeju pasākumu rīkošanā. Izmantojot mūsdienu 
tehnoloģiju iespējas, iestādes uzsāka un veiksmīgi piedāvāja kultūrizglītojošu 
pasākumu un lekciju norises interneta vietnēs, piemēram, Dr. A. Mūrnieka tieš-
saistes lekcijas par kultūrvēstures tēmām Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā 
“Mazā ģilde”, “Adīšanas izaicinājums apkaimes iedzīvotājiem cimdu adīšanā” kultū-
ras un tautas mākslas centrā “Ritums”, notikušo kultūras norišu arhīvs un publiska 
pieejamība VEF Kultūras pils mājas lapā, orķestra “Rīga” tiešsaistes koncerti no VEF 
Kultūras pils Valsts svētkos u.c.

U3.4. Vietējas, nacionālas nozīmes un starptautisku kultūras pasākumu organizē-
šana 

  Sekmīga Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014.gadā pasākumu īstenoša-
na nodrošināja pilsētas atpazīstamību plašākā mērogā un sniedza iespēju kā pilsē-
tas viesiem tā arī vietējiem iedzīvotājiem piedalīties kultūras pasākumos un iniciatī-
vās. Tāpat katru gadu pilsētā rīkoti Rīgas svētki, gaismas festivāla “Staro Rīga”, 
savukārt mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts” 2020.gadā jau norisinājās 15. 
reizi. Ikgadēji nodrošināti gadskārtu pasākumi, gadumijas pasākums un uguņo-
šana 11.novembra krastmalā u.c. svētku aktivitātes. 

3.7.att. Rīgas svētki, 2018

3.6.att. Krusta zīmes atklāšana Rīgas Brāļu kapos

3.5.att. Brīvības pieminekļa fragmenta restaurācija

3.9.att. Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu 
ceļš” balva

3.8.att. Vides mākslas objekts “Goda vārti”  
par godu Latvijas simtgadei

3.10.att. Latvijas valsts simtgades svinību notikums – 
folkloras festivāla „Baltica 2018” noslēgums “
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U3.5. Amatiermākslas kolektīvu darbības un iedzīvotāju iesaistes tajos veicināšana 

  Ikgadēji atbalstīta 29 tautas lietišķās mākslas studiju darbība Rīgā, nodrošinot 
studiju vadītāju atalgojumu, darbnīcu telpas, kā arī iegādājoties darba inventāru un 
materiālus. Tāpat Rīgas Tautas lietišķās mākslas studijas regulāri piedalījušās ne-
materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas ikgadējā projektā 
“Satiec savu meistaru”.

  Atbalstot kultūras mantoto un jaunradīto vērtību iedzīvināšanu un veicinot dažā-
du sabiedrības grupu sadarbību, tika organizēti Rīgā dzīvojošo tautību un to pār-
stāvošo māksliniecisko kolektīvu lielkoncerti uz Origo Summerstage skatuves 
stacijas laukumā Rīgas svētku laikā (renovācijas darbu laikā 2020.gadā pasākums 
notika Vērmanes dārzā).

U3.6. Esošo kultūras vērtību saglabāšana un jaunu rādīšana

  Ikgadēji nodrošināts pilsētas svētku noformējums, t.sk. noformējuma koncepciju 
izstrādāšana, projektu plānošana, sagatavošana, realizēšana pilsētvidē un to uz-
raudzība.

  Par godu Latvijas valsts simtgadei, tika īstenoti dažādi projekti, piemēram, gais-
mas un mūzikas uzvedums “Saules mūžs” 11.novembra krastmalā, orķestra “Rīga” 
organizēts festivāls “Trīs zvaigznes”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 
izskanēja koncerts “Latvija – Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa dzejā”, koncerts “Lat-
viešu karavīru dziesmas” Lielajā ģildē un festivāla noslēguma koncerts “Tēvzemei un 
brīvībai” VEF Kultūras pilī, kā arī realizēts Rīgas veltījums Latvijai – vides mākslas 
objekts “Goda vārti” u.c. Četras pasākumu sezonas aizritējušas Latvijas valsts simt-
gades programmas ietvaros tapušajam projektam “Radošie stropi Rīgai-Latvija”, 
kas tika īstenots Pļavniekos un Ziepniekkalnā. 

  Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursa ietvaros ik gadu 
sniegts atbalsts dažādu starptautiski atpazīstamu festivālu organizēšanai Rīgā, 
piemēram pavasara festivāls “Windstream”, Rīgas Modes nedēļa/Riga Fashion 
Week, Rīgas Fotogrāfijas biennāle, Laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit”, 
Festivāls “Rīgas Fotomēnesis”, Rīgas Operas festivāls, Festivāls “Rīgas Ritmi”, Mūzi-
kas un mākslas festivāls “Bildes”, Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls “Laiks 
dejot”, Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”, Baltijas jūras dokumen-
tālo filmu forums, Rīgas Starptautiskais kino festivāls “Riga IFF”, Nacionālais filmu 
festivāls “Lielais Kristaps”, Nepieradinātās mūzikas festivāls “Skaņu mežs”, Eiropas 
profesionālās leļļu mākslas festivāls, “Prozas lasījumi”, Dzejas dienas” u.c. Nodro-
šinātas jau kopumā 10 Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” projektu 
atlases konkursa norises. 2020.gadā vietnē www.eglufestivals.lv izveidota “virtuālā 
ekspozīcija” – digitalizēts festivāla 10-gadei veltīts katalogs, kur apkopoti desmit 
gados radītie labākie vides mākslas un dizaina objekti.

U3.7. Iedzīvotāju radošums un radoša brīvā laika pavadīšana

  Kopš 2016.gada norisinās Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēju-
ma konkurss, kura ietvaros īstenotas dažāda veida kultūras aktivitātes 12 pilsētas 
radošajos kvartālos un teritorijās (VEF radošajā kvartālā, Kalnciema kvartālā, Taba-
kas Fabrikā, Berga Bazārā, Spīķeros, Tallinas ielas kvartālā u.c.). 2020.gadā pievie-
nojās vēl viena jauna kultūrtelpa „Točka” Sarkandaugavā. Kopumā radošo kvartālu 
un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā līdzfinansējums piešķirts 57 iniciatīvām 
(2016.gadā – 10, 2017.gadā – 10, 2018.gadā – 15, 2019.gadā – 10 un 2020.gadā – 12 
iniciatīvām). Visvairāk iniciatīvu periodā no 2016. līdz 2020.gadam realizēts Centra 
apkaimē (16), Maskavas forštatē (11), kā arī Āgenskalnā (10) un Avotos (10).Novitāte 
bija arī 2020.gada rudenī tiešsaistē notikušais biedrības „VEFRESH” pilsētas ideju 
hakatons, kura ietvaros 24 stundu laikā dalībnieki izstrādāja dažāda veida risināju-
mus Rīgas pilsētas attīstības kontekstā. 

U3.8. Atbalsts kultūras projektu realizācijai

  Kopumā pārskata periodā sniegts būtisks Rīgas pašvaldības atbalsts kultūras 
projektu un pasākumu konkursiem ar mērķi nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu 
un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu pilsētas kultūras iestādēs, kon-
certzālēs un pilsētvidē. Ik gadu tiek atbalstīti vairāk kā 400 projekti, t.sk. Rīgas 
festivālu mērķprogrammas, RD kultūras projektu finansēšanas konkursa, tradicio-
nālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursa, kultūras pasākumu finansēšanas 
konkursa, gaismas festivāla “Staro Rīga” projektu un ideju finansēšanas konkursa 
ietvaros.

3.11.att. Gada balva kultūrā “Baltais Zvirbulis” 3.12.att. Latvijas valsts simtgades svinību notikums 
“Līgosim Krastmalā!”
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U3.9. Aktīvas pašvaldības sadarbības kultūrvides attīstībai īstenošana

  Viens no nozīmīgākajiem pašvaldības sadarbības partneriem dažādu kultūrvides 
projektu īstenošanā ir LR Kultūras ministrija. Sadarbības rezultātā īstenoti Latvijas 
valsts simtgades programmas projekti, XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki u.c. Savukārt sadarbības īstenošana pieminekļu uzturēšanas un attīstī-
bas jomā nodrošināta sadarbība ar LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības minis-
triju, pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī, Viļņas, Tallinas, 
Sanktpēterburgas un Maskavas pašvaldībām u.c.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana 
Raksturojot IP izpildi redzams, ka kopumā laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam kul-
tūras jomā ieviešanā bijusi apmēram tikai puse no visiem IP iekļautajiem projektiem 
(skat. 3.13.att.). Nozīmīgākie realizētie investīciju projekti pārskata periodā – Mežapar-
ka Lielās estrādes būvniecība, VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās teritorijas at-
jaunošanas darbi, LNMM atjaunošana. Lielākoties projekti netika īstenoti finansējuma 
trūkuma dēļ un tie attiecās uz konkrētu kultūrvēsturisko objektu, piemēram, pieminekļu 
rekonstrukciju un to iekļaujošās teritorijas labiekārtošanu

  Budžets
Pārskata periodā, rūpējoties par Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, kā 
arī tās pieejamību rīdziniekiem un pilsētas viesiem, visvairāk finanšu līdzekļu kultūrai 
tika atvēlēts 2017.gadā – EUR 57 129,0 tūkst. un tas saistīts ar vienu no pašvaldības 
lielākajiem izaicinājumiem – īstenot Latvijas valsts simtgades svinību Rīgas pilsētas 
programmu 2017.-2021.gadam. Kopumā izdevumi kultūrai svārstījās no 2,7% līdz 6,4% 
robežās no kopējā budžeta. 

3.13.attēls

3.14.attēls

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV3 ietvaros noteikti 13 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (3.15.attēls):

 3 rādītājiem pozitīva
 8 rādītājiem negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 7 rādītājiem
2 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

Patēriņš jeb izdevumi kultūrai un atpūtas pasākumiem ar nelielām svārstībām sagla-
bājušies nemainīgā līmenī – 9,4% no mājsaimniecību kopējiem izdevumiem, ko kopumā 
var uzskatīt par pozitīvu dinamiku, jo faktiskie izdevumi kultūrai un atpūtai šajā laika 
posmā auguši no EUR 35,46 līdz EUR 48,89, kas ir ievērojami straujāk kā patēriņa cenu 
pārmaiņas valstī attiecīgi šajā periodā.

Avots: RD FD

Avots: RD PAD
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Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietvaros ieviestos ierobežojumus, kad bibliotēkas 
2020.gadā periodiski nebija pieejamas vai bija pieejamas daļēji apmeklētājiem, būtis-
ki samazinājās RCB un filiālbibiliotēku lietotāju skaits. Arī iepriekšējo gados tendence 
pretēji uzstādītajam mērķim bija negatīva. 
Lejupslīdoša tendence ir arī pašvaldības kultūras centros organizēto pasākumu (-73%) 
un apmeklētāju skaitam (-66%), ko ievērojami pastiprināja Covid-19 ieviestie ierobe-
žojumi kultūras pasākumu rīkošanā. Šī tendence daļēji varētu arī izskaidrot izmaiņas 
iedzīvotāju vērtējumā par kultūras pasākumiem Rīgā, kuru apmierinātība par kultū-
ras pasākumiem Rīgā pārskata periodā samazinājusies par 11 procentpunktiem, taču 
kopumā saglabājot augstu novērtējumu – 82% respondentu vērtē atzinīgi kultūras 
pasākumu norisi pilsētā. Savukārt pozitīvi vērtējams fakts, ka neskatoties uz ievies-
tajiem ierobežojumiem kultūras pasākumu norisē, amatiermākslas kolektīvu skaits ir 
pieaudzis par 6,5% un tas norāda, ka kolektīvi turpina pastāvēt, piemēram, nodrošinot 
attālinātas nodarbības. Kā arī par 24% pieaugusi iedzīvotāju apmierinātība ar iespēju 
bērniem iesaistīties amatiermākslā, pulciņos, salīdzinot 2020.gada sniegto iedzīvotāju 
viedokli ar 2014.gadu.

3.15.attēls

Patēriņš atpūtai un kultūrai 
nemainīgs 0%

Samazinājies lietotāju skaits RCB  
un filiālbibliotēkās -27%

Avots: CSP Avots: RCB

Kultūras iestāžu pieejamība 
uzlabojusies +15%

Samazinājies pasākumu -73%,  
apmeklētāju -66% un kolektīvu -6,2% skaits

Bibliotēku skaits sarucis -6,5%

Kultūras centru skaits 
samazinājies -7%

Avots: Pētījums

Avots: CSP

Avots: CSP

Avots: RD IKSD
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  Telpiskais monitorings
Stratēģiskās nostādnes pilsētvides attīstībai paredz, ka jānodrošina dažādu interešu 
izglītības, tālākizglītības un kultūras iestāžu tīkla vienmērīgs pārklājums apkaimēs. Lai 
novērtētu kultūras iestāžu pakalpojumus, to pieejamību un izmaiņas pilsētvidē, pētīju-
mā “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 
apkaimēs” tika izmantoti 2 parametri:

  Kultūras iestāžu sasniedzamība, novērtējot vai apkaimes iedzīvotājiem 1 000 m 
rādiusā ir pieejamas dažādas kultūras iestādes;

  Kultūras iestāžu sasniedzamības kvalitāte, novērtējot vai apkaimē atrodas na-
cionālas nozīmes kultūras iestādes vai objekti; vai kultūras iestāžu tuvumā (300 m 
rādiusā) atrodas sabiedriskā transporta pieturvietas vai izbūvēts veloceļš; vai ap-
kaimēs notiek privātie kultūras pasākumi.

Kopumā 55% apkaimju jeb 31 no 58 apkaimēm kultūras iestāžu sniegtais pakalpojums 
ir nodrošināts, t.sk. 18 apkaimēs atbilstoši pieprasījumam un kvalitātei, 6 pietiekamā 
apjomā un kvalitātē, savukārt 7 apkaimēs daļēji vai vidējā kvalitātē. Savukārt nepietie-
koša kultūras iestāžu pakalpojumu pieejamība ir 12 apkaimēs, tostarp tādās blīvi apdzī-
votās apkaimēs kā Purvciemā, Dārzciemā, Pļavniekos un Bolderāja. 
Salīdzinot 2020.gada kultūras iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
novērtējumu ar 2016.gadu, redzams, ka izmaiņas nav konstatētas 24 apkaimēs, savu-
kārt pozitīvas izmaiņas vērojamas 28 apkaimēs un negatīvas 6 apkaimēs. Pakalpojumu 
uzlabošanos ietekmēja jaunu kultūras iestāžu atvēršana, piemēram, Āgenskalnā, Za-
sulaukā, Ziepniekkalnā, Zolitūdē u.c., taču galvenokārt izmaiņas ietekmēja sabiedriskā 
transporta pieturu atrašanās vietu izmaiņas, kā arī iedzīvotāju skaita izmaiņas līdz 1 
000m rādiusā ap kultūras iestādes atrašanās vietu.

Amatiermākslas kolektīvu skaits 
palielinājies +6,5%

Vērtējums par iespēju bērniem 
iesaistīties amatiermākslā, pulciņos 

uzlabojies +24%

Vērtējums par kultūras pasākumiem 
samazinājies -12%

Vērtējums par iespēju pieaugušajiem 
iesaistīties amatiermākslā, pulciņos 

samazinājies -13%

Avots: RD IKSD

Avots: Aptauja

Avots: Aptauja

Avots: Aptauja
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Kopsavilkums
  Laikposms no 2014. līdz 2020.gadam ir bijis bagāts ar kultūras pasākumiem. Kā 

spilgtākos no tiem var minēt Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu 
īstenošanu 2014.gadā, Latvijas XI skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus 2015.
gadā, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus 2018.gadā, Latvijas 
valsts simtgades svinības ar Rīgas pilsētas programmu 2017.-2021.gadam.

  Izstrādāta un RD 21.06.2017. lēmumu apstiprināta Rīgas pilsētas pašvaldības Kul-
tūras stratēģija 2017.-2030.gadam, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums, 
stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes. Lai maksimāli plaši apzinātu esošo si-
tuāciju un progresīvi reaģētu uz tendencēm kultūras jomā, ir noteikta Rīgas pilsētas 
kultūrpolitika ilgtermiņā, padziļinot izpratni par kultūras nozīmi pilsētas pārvaldībā 
un sabiedrības attīstībā, pamatojot kultūras vietu un lomu pilsētas kopējā politikā.

  Kultūras nozīme sabiedrības izglītošanā un izaugsmē ir neaizstājama, līdz ar to, lai 
nodrošinātu sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzī-
votājiem, Rīgas pilsētas pašvaldība realizē kultūras pasākumus ne tikai pilsētas 
centrālajā daļā, bet arī apkaimēs, tai skaitā radošajos kvartālos, piemēram, kopš 
2016.gada Rīgā tiek rīkots Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma kon-
kurss. 

  Regulārās iedzīvotāju aptaujas parāda, ka rīdzinieki novērtē pilsētā pieejamo un 
daudzveidīgo kultūras pasākumu klāstu. Aptaujas rezultāti liecina, ka apmierinā-
tība ar kultūras pasākumiem Rīgā bija visaugstāk vērtētais aspekts pilsētā. Tiesa 
gan, jāņem vērā, ka pēdējos gados iezīmējas lejupslīdoša tendence, ja 2015.gadā 
apmierinātības ar kultūras pasākumiem sasniedza 94%, tad 2020.gadā tā samazi-
nājās līdz 82%.

  2020.gads kultūras un mākslas pasākumu organizētājiem bija īpaši sarežģīts – sa-
karā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un tā laikā noteiktajiem ierobežojumiem, 
lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, virkne plānoto pasākumu tika atcelti vai 
pārcelti.

  Par neatņemamu pilsētas kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļu uzskatāmi arī pil-
sētvidē esošie pieminekļi, pieminekļu parki. Lai arī pārskata periodā Rīga pilsētvidē 
ir uzstādīti vairāki jauni mākslas objekti (piemēram, 2016.gadā Spīķeru kvartālā tēl-
nieces Olgas Šilovas skulptūra “Leste”, Līvu laukumā atklāta Ģirta Burvja pirma-
jam kinoseansam Rīgā veltīta piemiņas zīme, nepieciešams rast finanšu līdzekļus 
arī esošo pieminekļu rekonstrukcijai un labiekārtošanai (Raiņa pieminekļa terases 
Esplanādes parkā rekonstrukcija, Pieminekļa “1905.gada revolūcijas notikumiem 
Grīziņkalnā” restaurācija – aprūpe, Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu re-
monts u.c.)

3.16.attēls

Avots: Pētījums
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  Nozares eksperta viedoklis 
Iveta Reinholde, Profesore, Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kon-
gresa neatkarīgā eksperte, Dr.sc.pol.

Tā kā 2014.gadā Rīga pildīja Eiropas kultūras galvaspilsētas pienākumus, tas iezīmē-
ja gan intensīvu kultūras programmu kultūras galvaspilsētas ietvaros, gan arī noteica 
spēcīgu vilkmi turpmākajām aktivitātēm jomā. To apliecina ikgadēji gadskārtu pasāku-
mi, gadumijas pasākumi un uguņošanas 11.novembra krastmalā kopā ar citām svētku 
aktivitātēm. Turklāt, šajā laika periodā kultūras pasākumu klāsta papildināja pasākumi 
saistīti ar Latvijas valsts simtgadi.
Covid-19 ir negatīvi ietekmējis kultūras pakalpojumu pieejamību klātienē, bet tas ir arī 
veicinājis kultūras iestāžu attīstību digitalizācijas virzienā, meklējot risinājumus pakal-
pojumu pieejamības nodrošināšanai attālināti un tiešsaistē. 
Ilgtermiņā vērtējot paveikto, var identificēt to, ka jau reiz veiktie ieguldījumi turpina 
radīt pamatu jaunām idejām kultūras jomā. Piem., kultūras pils “Ziemeļblāzma” atjau-
nošana ir devusi impulsu kultūras telpas “Točka” attīstībai Sarkandaugavā, kas liecina 
par sinerģiju starp veiktajām aktivitātēm. Pilsēta sekmīgi ievieš kultūras aktivitāšu at-
balstīšanu radošajos kvartālos un teritorijas, kas līdzās ierastajam atbalstam amatier-
mākslas kolektīvu darbībai, nodrošina plašāku un daudzveidīgāku kultūrvides attīstību, 
kur kultūras piedāvājuma klāstā katrs Rīgas iedzīvotājs un viesis var atrast sev inte-
resējošās lietas. Tas ir nozīmīgs ieguldījums tajā, lai kultūra kļūtu par daļu no ikdienas 
brīvā laika pavadīšanas rituāla. 
Rīcības virziena mērķa ilgtspējīgas ietekmes panākšanai ir jāturpina iesāktās iniciatīvas 
(piem., apkaimju un teritoriju atbalsta programmas, festivāli un pasākumi). Vienlaikus, 
ir nepieciešams veikt arī izvērtējumu par patiesajiem cēloņiem, kāpēc plānotie rādītāji 
nav sasniegti – kas patiesībā ietekmē iedzīvotāju apmierinātību kā subjektīvu rādītāju? 
Esošie rīcības virziena sagaidāmie rezultātu nesatur rādītāju, kas atspoguļotu pieau-
gušo kultūras pasākumu un pakalpojumu klāstu. Tādēļ, iesaku papildināt rādītājus ar 
jaunu rādītāju “kultūras pakalpojumu un pasākumu klāsts gada laikā”, un šo rādītāju 
analizēt kontekstā ar iedzīvotāju apmierinātību.
Iesaku nākamā periodā snieguma rādītājos iekļaut jaunu rādītāju “vidējie pašvaldības 
budžeta kultūras izdevumi uz 1 Rīgas pilsētā deklarēto iedzīvotāju, EUR”, kas papildus 
esošajam budžeta izdevumu atspoguļojumam parādīs precīzāk rīdzinieku ieguvumus. 
Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursa ietvaros tiek atbalstīta un 
katru gadu finansēta virkne festivālu, kas jau ir uzskatāmi par Rīgas kultūrtelpas īpa-
šajiem raksturotājiem (piem., Ziemassvētku egļu ceļš, Laikmetīgās mākslas festivāls 
“Survival Kit”).
Kultūras infrastruktūras paplašināšana un modernizācija kopā ar kultūrvēsturisko ob-
jektu un vēsturiskās apbūves saglabāšanu sniedz nozīmīgu ieguldījumu kultūrvidē, 

kurā vēlāk var norisināties kultūras pasākumi un kultūras pakalpojumi. Šajā kontekstā 
ir jāizceļ Brīvības pieminekļa, Rīgas Brāļu kapu restaurācija, Lielo kapu kompleksa uz-
turēšana. 
Kultūras objektu ilgtspējīga un daudzveidīga izmantošana kopā ar starptautiskajām 
sadarbības aktivitātēm var nodrošināt Rīgas kā Baltijas jūras reģiona kultūras vides 
spēlētāja lomas nostiprināšanos līdz citām Eiropas pilsētām – atpazīstamām kultūras 
metropolēm.
Investīcijas kultūrvidē (gan investīcijas infrastruktūrā, gan projektos un personālā) ir 
ārkārtīgi būtisks instruments, lai palielinātu pilsētas atpazīstamību, līdz ar to kultūras 
jomā sinerģija ar tūrismu var radīt pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbību pilsētā. 
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U4.1. Nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanās pašvaldības darbībā 
(t.sk. brīvprātīgā darbā)

  Pārskata periodā par nozīmīgu Rīgas pilsētas biedrību un nodibinājumu darbī-
bas un radošās izpausmes vietu kļuvis pašvaldības izveidotais NVO nams. NVO 
nama telpas un aprīkojums izmantots daudzveidīgu informatīvo, kultūras un izglī-
tojošo pasākumu organizēšanai gan pieaugušajiem, gan bērniem. Lai paaugstinātu 
nevalstiskā sektora pārstāvju zināšanas, NVO namā regulāri rīkoti informatīvi semi-
nāri par NVO darbības aspektiem. 

  Lai veicinātu Rīgas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmētu brīvprātī-
gā darba veicēju un brīvprātīga darba organizētāju iesaistīšanos brīvprātīga darba 
veikšanā un organizēšanā, Rīgas pilsētas pašvaldība piedalījās ikgadējā brīvprā-
tīgo godināšanas pasākuma “Gada brīvprātīgais” organizēšanā. 

Aktivitātes minētas arī pie uzdevuma U19.7. “Regulāra dialoga ar sabiedrību nodrošinā-
šana un sabiedrības līdzdalības pašvaldības darbībā sekmēšana” izpildes.

U4.2. Starpkultūru dialoga attīstība un iecietības veicināšana

  Lai īstenotu mērķtiecīgu sabiedrības integrācijas politiku Rīgā un risinātu aktuālos 
sabiedrības integrācijas jautājumus, ar RD 25.09.2019. lēmumu ir apstiprinātas Rī-
gas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.-2024.gadam, kurās 
iekļauti seši Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas politikas attīstības virzieni.

  Ar mērķi veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabied-
rības veidošanos, pašvaldība organizēja sabiedrības integrācijas projektu kon-
kursu, atbalstot 10-12 projektus gadā. Finansējums piešķirts projektiem pilsoniskās 
līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības,  sociālās integrācijas veicināša-
nas, kā arī iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā.

Sabiedrības integrācijas virsmērķis galvaspilsētā ir sekmēt saliedētas 
sabiedrības veidošanos, kurā tiek ievērotas demokrātiskas valsts 
vērtības un veidota noturīga piederības sajūta Rīgai, nodrošinot 
augstu sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmeni.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

4.3.att. Iedvesmojoši iesaistošs pasākums 
senioriem “Senioru radošuma kalve”

4.2.att. Brīvprātīgo godināšanas pasākums 
“Gada brīvprātīgais 2019”

4.1.att. Rīgas NVO nama piecu gadu darbības 
jubilejas svinīgs pasākums

4.5.att. Jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalās 
bērnu rotaļu laukuma Vecāķu pludmalē 

labiekārtošanas darbos

4.4.att. Radošā darbnīca biedrības “Latvijas 
Nedzirdīgo savienība” pārstāvjiem

4.6.att. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas 
svētku pasākums
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  Pašvaldība sniedza arī atbalstu projektiem, kas nodrošina iespēju bezmaksas 
apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem 
(vidēji gadā 1  115 personām), kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Interesentu 
skaits katru gadu bija ļoti liels un grupas gan pavasara, gan rudens sesijai tika no-
komplektētas ļoti ātri.

U4.3. Skaidrojošo, informatīvo un atbalsta aktivitāšu organizēšana jauniebraucē-
jiem

  Ar mērķi uzturēt aktīvu dialogu starp vietējo pārvaldi un iedzīvotājiem par migrā-
cijas un integrācijas jautājumiem, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība snie-
dza atbalstu tematisko pasākumu organizēšanai. Piemēram, 2019.gadā tika rīkota 
diskusija “Kā integrēties Latvijas sabiedrībā pēc dzīves ārzemēs?”. Diskusijas 
dalībnieki pārrunāja remigrantu un viņu ģimenes locekļu praktisku un emocionālu 
iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.10 

  Lai apzinātu situāciju migrācijas un integrācijas jomā Eiropas pilsētās un attīstītu 
atbalsta pasākumu sistēmu jauniebraucējiem, pašvaldība piedalījās starptautis-
kajā projektā “Uzņemošās pilsētas”, kura ietvaros sadarbojoties valsts, pašvaldī-
bas un NVO, tika sagatavots vietējais rīcības plāns jauniebraucēju iekļaušanai Lat-
vijas sabiedrībā.

  Jauniebraucēju un reemigrantu bērnu veiksmīgākai iekļaušanai izglītības iestādēs 
un sistēmā kopumā, Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar pašvaldībām no Fran-
cijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas un Vācijas piedalījās starptautiskā attīstības 
izglītības projekta “Gūstot labumu no attīstības” īstenošanā. Projektā īstenoti 
pasākumi, kuru mērķauditorija bija iedzīvotāji, pedagogi, pašvaldības darbinieki, so-
ciālie darbinieki un jaunieši.11

U4.4. Sociālā iekļaušana dažādām sabiedrības grupām

  Rūpējoties par vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti, Rīgas pilsētas pašval-
dība sniedza atbalstu projektiem, kas vērsti uz senioru sociālās izolētības mazi-
nāšanos, iespēju radīšanu būt aktīviem, komunicēt ar jauniešiem, kā arī saturīgi 
un aizraujoši pavadīt brīvu laiku. Tika īstenoti dažādi projekti un pasākumi: “Būsim 
aktīvi!”, “Senioru radošuma kalve”, “Senioru un jauniešu sadraudzība” u.c. Vienlaikus, 
tupināja darboties Senioru zvanu centrs, sniedzot emocionālu un informatīvu 
atbalstu.  

  Pievēršot sabiedrības un darba devēju uzmanību cilvēku ar invaliditāti nodarbinā-
tības jautājumam, akcentējot šo cilvēku spējas un vēlmi strādāt algotu darbu, so-
ciālās kampaņas “Darbs nevar būt privilēģija” īstenošanas ietvaros Rīgas pilsētas 
pašvaldība sniedza atbalstu biedrībai “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns””, kura 2020.
gada septembrī Vecāķu pludmalē atjaunoja un labiekārtoja bērnu rotaļu lauku-
mu.

  Veicinot nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un paaugstinot viņu sabiedrisko 
līdzdalību, pašvaldība atbalstīja biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” projektus. 
Īstenota viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē – 21.gadsimta 
izaicinājumi”, prasmju attīstības darbnīcas-meistarklases u.c. Tāpat, tika sagata-
vota īsfilma “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” latviešu zīmju valodā ar subtitriem 
latviešu valodā. Īsfilmas veidošanas procesā piedalījās arī nedzirdīgie cilvēki, kas 
dzīvo Rīgas pilsētā.

U4.5. Atbalsta sniegšana ģimenēm un ģimenes vērtībām

  Lai nodrošinātu vienotu un efektīvu pieeju Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem un atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem (pakalpojumu elektronizā-
cija, e-pakalpojumu pieejamība, elektroniskā saziņa starp privātpersonām un paš-
valdību), ir izveidots Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs. 

  Ģimenes vērtību stiprināšanai pašvaldība īstenoja plašu izglītojošu darbu dažādām 
mērķauditorijām:

  bērniem un jauniešiem sekmīgi novadīti semināri dzīves prasmju apguvei 
(piem., pilnveides programma “Vienaudžu līderi”, apmācības veselības veicinā-
šanā “Vienaudzis – vienaudzim”, lekcijas jauniešiem par savstarpējo attiecību 
veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu, interaktīvas forumteātra nodarbības 
bērnu un jauniešu garīgās veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatību 
u.c.);

  vecākiem nodrošināti pasākumi dažādu dzīves prasmju un ģimenes funkcio-
nalitātes uzlabošanai (piemēram, vecāku sapulces “Ģimenes attiecību stiprinā-
šana” par bērnu attīstības vecumposmiem, attīstības krīzēm un atkarību jautā-
jumiem; “Kā palīdzēt attīstīties bērniem ar koncentrēšanās grūtībām”; par bērnu 
drošību izmantojot jaunās tehnoloģijas; pirmsskolas un 1.-4.klašu audzēkņu ve-
cākiem par bērnu psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides veido-
šanas veicināšanu bērnu attīstībai, kā arī par tēva lomu bērna audzināšanā un 
attīstībā; programma “Bērna emocionālā audzināšana”; apmācību programma 
mīlestības pedagoģijā “Mīlestības terapija manam bērnam un man”; zīdīšanas 
apmācības grūtniecēm un jaunajām māmiņām; apmācības par veselīgu uzturu 
grūtniecēm un jaunajām māmiņām; veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm 

10. https://iksd.riga.lv, 12.09.2019.
11. Materiāls darbam ar jauniebraucēju un reemigrantu bērniem izglītības iestādēs. Rīgas skolu pieredze, 2017. 
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ar bērniem par dažādām aktuālajām tēmām; nodarbības vecākiem par pirmās 
palīdzības sniegšanu bērniem u.c.);

  9 300 eksemplāru tirāžā izdota grāmata “Mūsu bērns” par bērna aprūpi un vese-
lību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi.

  Tika turpināta tradīcija ik gadu Rīgas pilsētas dzimšanas dienā godināt un sveikt 
rīdzinieku ģimenes, kuras attiecīgajā gadā svinēja Zelta kāzas – laulību 50 gadu 
jubileju. Jubilāriem tika pasniegts Rīgas domes Goda raksts, piemiņas dāvanas un 
ziedi. 

  Pārskata periodā organizēti dažādi ģimenēm veltīti pasākumi, attīstot organizā-
ciju un dažādu sabiedrisko veidojumu partnerības principu:

  dalība ģimenēm veltītos pasākumos – Māmiņu kluba Vasaras festivālā, fonda 
“Mammām un tētiem” organizētajā ikgadējā Tēva dienā; 

  Starptautiskās ģimenes un Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumi – 
“Krāsainās rotaļas”, veiklības atrakcijas “Mazais stiprinieks”;

  festivāls “Radi un iedvesmojies”, festivāls “Dari pats” un drošības festivāls “Pie-
dzīvojuma vasara”;

  dalība veselības veicināšanas pasākumā “Veselīga dzīvesveida diena”; 

  organizēts pasākums ģimenēm “Neparastais Mežaparks”, interaktīvas fitnesa 
nodarbības “Veselīgs tētis veselam bērnam”, ģimeņu sporta diena “Sportiskā 
eglīte”; 

  sadarbībā ar NVO organizēta konference “Bērns – vajadzības – risinājumi”. 

  Uzraudzības periodā sniegts atbalsts vecākiem saistībā ar aktuālajiem kopīgiem 
problēmjautājumiem: speciālistu asistēta atbalsta programma vecākiem “Pozitīvs 
skolas sākums”, programma “Nonviolent resistance” par vecāku kompetences stip-
rināšanu un efektīvu bērnu un pusaudžu audzināšanu, programma “Vecāku kompe-
tences stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā”, informatīvi semināri “Bērnu 
adaptācija PII”, “Bērnu gatavība skolai”, atbalsta grupa “Vecāku klubs Rīgas skolēnu 
vecākiem” un atbalsta grupas nepilnām ģimenēm “Resursi vecākiem, iespējas bēr-
niem”.

  Tika izveidoti pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas centri/istabas vakarskolās, 
kas darbojās interešu izglītības iestādēs: BJC “Bolderāja”, BJC “Kurzeme”, BJC “Zoli-
tūde” un Rīgas Jauno tehniķu centrā.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Pārskata periodā Programmas Investīciju plānā RV4 ietvaros nav iekļauti projekti, taču 
RV4 ir integrāls RV un aptver izglītības, kultūras, pilsoniskās līdzdalības, sociālās ie-
kļaušanās, kā arī atbilstošas vides pieejamības un citas dzīves jomas, līdz ar to tā īste-
nošana ir cieši saistīta ar PRV1, RV3, RV9, PRV11 un citu RV ietvaros īstenoto projektu 
ieviešanu.

  Budžets
RV4 ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas no RD budžeta līdzekļiem, kā arī pie-
saistot ES fondu finansējumu, tādējādi izdevumi pārsvarā tiek iekļauti RD iestāžu un 
struktūrvienību pamatbudžetos.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV4 ietvaros noteikti 7 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda (4.1.attēls):

 2 rādītājiem pozitīva
 4 rādītājiem negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 2 rādītājiem
1 rādītājs ir sasniedzis 2020.gadā plānoto vērtību.

Analizējot RV4 rezultatīvo uzraudzības rādītāju sasniegtās vērtības pārskata perioda 
beigās, var secināt, ka situācija attiecībā uz sagaidāmajiem rezultātiem ir atšķirīga. 
Piemērām, iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānoša-
nas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī izteikt savu viedokli pretēji 
sagaidāmajai vērtībai ir krities un tikai 28,5% ir snieguši pozitīvu vērtējumu. Turpretī 
jau pārskata perioda sākumā tika sasniegts mērķis attiecībā uz bezmaksas pasākumu 
skaitu un sekmīgi noturēta augstā līmenī visu uzraudzības periodu, izņemot 2020.gadu, 
kad organizēto bezmaksas pasākumu skaits ievērojami (-1 654 pasākumi) samazinājās 
Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu dēļ. Valstī izsludinātā ārkārtējā 
situācija negatīvi ietekmēja arī latviešu valodas kursu beidzēju skaitu (-452 kursanti), 
jo izglītības iestādēm nācās pāriet uz attālinātām mācībām, tāpēc salīdzinoši liela daļa 
bezmaksas latviešu valodas kursu klausītāji nepabeidza mācības. Tāpat Covid-19 pan-
dēmijas dēļ netika īstenoti vairāki sabiedrības integrācijas projekti. Diemžēl bez izmai-
ņām ir rādītājs vidējais skaits mājsaimniecībā, nesasniedzot 2020.gada mērķa vērtību –  
demogrāfiskās krīzes mazināšana joprojām ir viens no lielākajiem izaicinājumiem gan 
Rīgas pašvaldībā, gan valstī kopumā.
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4.1.attēls

Iedzīvotāju vērtējums 
samazinājies -19,7%

Vidējais bērnu skaits 
mājsaimniecībā bez būtiskām 

izmaiņām 0%
Bezmaksas pasākumu skaits 

samazinājies -64%

Pilsoņu īpatsvars palielinājies +3%

Iedzīvotāju skaits, kas jūtas cieši 
piederīgi Rīgai sarucis -10%

Avots: Aptauja

Avots: CSPAvots: RD IKSD

Avots: PMLP

Avots: RD IKSD

Latviešu valodas kursu beidzēju 
skaits samazinājies -36,7%

Īstenoto sabiedrības integrācijas 
projektu skaits palielinājies +36,4%

Avots: RD IKSD Avots: RD IKSD
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  Kopsavilkums
  Pārskata periodā pašvaldības izveidotais NVO nams ir kļuvis par Purvciema apkai-

mes sabiedriskās un kultūras dzīves centru, kā arī apliecinājis sevi kā ļoti nozīmīgu 
vietu Rīgas NVO darbībai. To atzinīgi novērtē gan vietējā, gan starptautiskajā līme-
nī. Piemēram, 2017.gadā NVO namam tika piešķirts ES URBACT programmas labās 
prakses statuss, tā darbības modeli eksperti ir atzinuši par vērtīgu pieredzi un pār-
ņemamu praksi citām Eiropas pilsētām, līdz ar to Rīga tika atzīta par Eiropas labās 
prakses pilsētu par līdzšinējo darbu un ieguldījumu ilgtspējīgas, integrētas pilsētas 
attīstības jomā. 

  Ņemot vērā līdzšinējos NVO nama darbības sasniegumus, Rīgas pilsētas pašvaldī-
bai arī turpmāk svarīgi sniegt atbalstu NVO darbības nodrošināšanai nepiecieša-
mās infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā. Ir ieteicams pievērst uzmanību tam, 
lai telpas, kur Rīgas NVO pārstāvjiem tikties, darboties, mācīties, uzzināt un radīt 
būtu pieejamas vairākās Rīgas pilsētas apkaimēs gan Daugavas upes labajā, gan 
kreisajā krastā.

  Pārskata periodā liela uzmanība pievērsta NVO un iedzīvotāju iesaistīšanai paš-
valdības darbībā. Lai veicinātu sabiedrības aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā 
un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un 
NVO, laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam, RD un 95 NVO parakstījušas Sadarbī-
bas memorandu. 

  Pārskata periods kļuva par nozīmīgu laiku Rīgas pilsētas apkaimju biedrību veido-
šanai. 2020.gada beigās Rīgā aktīvi darbojās 33 apkaimju biedrības. 2018.gadā 26 
no Rīgas apkaimju biedrībām apvienojās vienotajā NVO “Rīgas Apkaimju alianse”. 

  Atzinīgi vērtējams pašvaldības darbs ikgadējā projektu konkursa “Apkaimju inicia-
tīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” organizēšanā. Konkursā piešķirtais fi-
nansējums sniedza iespējas rīkot apkaimju iedzīvotāju forumus, apkaimju svētkus, 
veikt dzīves vides labiekārtošanas darbus u.c. 

  Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētā ir daudz savas apkaimes entuziastu, kas ir gatavi ie-
saistīties kopienas dzīves vides uzlabošanā, Rīgas pilsētas pašvaldībai arī turpmāk 
svarīgi atbalstīt Rīgas apkaimju biedrību darbību, stiprināt to kapacitāti un veici-
nāt sadarbību sabiedrības iesaistes jautājumos. Komunikācijas attīstībai ieteicams 
meklēt Rīgas pilsētas apkaimju tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv potenciāla attīs-
tības iniciatīvas.

  Saliedēta un pilsoniski aktīva sabiedrība ir Rīgas pilsētas pašvaldības lielāka vērtī-
ba. Lai stiprinātu iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos, kas cieši saistīta ar sadarbī-
bas un līdzdarbības prasmēm, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedza 

ikgadējo finansiālu atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisku organizāciju un RD 
padotībā esošo iestāžu īstenotajiem projektiem sabiedrības integrācijas jomā. 

  Ņemot vērā, ka sabiedrības integrācija aptver dažādas dzīves jomas un to nevar 
īstenot izolēti no citu sektoru politikas, turpmākajā periodā svarīgi turpināt īstenot 
mērķtiecīgu sabiedrības integrācijas politiku Rīgā, iekļaujot sabiedrības integrāci-
jas jautājumus visās Rīgas pilsētas sabiedrības dzīves jomās, t.i., sadzīvē, izglītībā, 
kultūrā, sportā, atpūtā utt. Starpnozaru pieeja sabiedrības integrācijas jautājumiem 
varētu palīdzēt iedzīvotājiem attīstīt sabiedrības dažādības un daudzveidības pēc 
tautības, valodas, reliģiskās piederības, attīstības specifikas, veselības u.c. pieņem-
šanas prasmes. 

  Mūsdienās valodu zināšanas ir nozīmīgs priekšnoteikums sabiedrības integrācijai 
un iedzīvotāju aktīvai pilsoniskai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionā-
lajā un starptautiskajā līmenī. Līdzšinējā prakse liecina, ka Rīgas iedzīvotāji apzinās 
valodu zināšanu nepieciešamību un aktīvi izmanto pašvaldības sniegtās iespējas 
valodu apguvē, līdz ar to ieteicams pašvaldībai turpināt sniegt iedzīvotājiem lielu 
popularitāti ieguvušās latviešu valodas apguves iespējas, kā arī citu Eiropas un pa-
saules valodu apguves iespējas, vienlaikus meklējot inovatīvus un radošus risināju-
mus Rīgas iedzīvotāju valodu pieredzes bagātināšanai. 

  Atzinīgi vērtējami pārskata periodā ar pašvaldības atbalstu īstenoti projekti, kas 
sniedza iespējas aktīvi iesaistīties un līdzdarboties Rīgas pilsētas attīstībā rīdzinie-
kiem ar īpašām vajadzībām. Svarīgi atzīmēt, ka iepriekš minētajiem pasākumiem ir 
augsta sociālā pievienotā vērtība, jo tie parāda, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
ir vēlme un varēšana iesaistīties Rīgas pilsētas dzīvē un paveikt dažādus sabiedrībai 
nozīmīgus darbus. Vienlaikus šīs iniciatīvas ļauj parādīt darba devējiem cilvēku ar 
īpašām vajadzībām prasmi, spēju un motivāciju iekļauties darba tirgū. 

  Turpmākajā periodā Rīgas pilsētas pašvaldībai ieteicams pievērst lielāku uzmanī-
bu programmām un iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā un iesaistīšanos Rīgas pilsētas 
ikdienas dzīvē. Plānojot un īstenojot īstermiņa un ilgtermiņa projektus Rīgā, ir sva-
rīgi vērtēt to pienesumu sociālai iekļaušanai dažādām sabiedrības grupām, nevienu 
neatstājot malā. 

  Rīgas pilsētas izaugsme ir lielā mērā atkarīga no tā, cik veselīgas, stipras un laimī-
gas ģimenes dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai atbalstītu ģimenes, ir 
izveidots Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs, kas nodrošina vieno-
tu pieeju Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem 
ģimenēm ar bērniem. 
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  Lai padarītu Rīgas pilsētu vēl pievilcīgāku un draudzīgāku ģimenēm, ir jāturpina 
mērķtiecīgs un sistemātisks darbs visās ar ģimenes dzīves kvalitāti saistītajās jo-
mās, t.i., izglītība, darbs, mājoklis, veselības aprūpe, sadzīves pakalpojumi, atpūta, 
kultūra utt. Ir svarīgi, lai pašvaldība pastāvīgi sekotu līdzi mūsdienu ģimenes dzīves-
veidam, izprastu ģimenes vajadzības un spētu tās efektīvi un pilnvērtīgi apmierināt.

  Lai atbalstītu ģimenes vērtības, sniegtu informatīvu palīdzību un atbalstu dažā-
dās dzīves situācijās, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība īstenoja plašu iz-
glītojošu darbu ar dažādām mērķauditorijām. Vitāli svarīgi turpināt šo izglītojošu, 
atbalstošu un ģimenes vērtību stiprinošu darbu ar bērniem, jauniešiem, vecākiem, 
topošajiem vecākiem, senioriem utt. Nepieciešams plānot un īstenot pasākumus un 
projektus, aptverot visus ģimenes attīstības posmus, t.i., ģimenes plānošana, kopīga 
ģimene, ģimene ar bērniem, senioru ģimene u.c. 

  Nozares eksperta viedoklis 
Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore

Pašvaldībai ir jāparedz pārorientēšanās procesi (pielāgojot pakalpojumus un līdzdalī-
bas iespējas attālinātam un interaktīvam formātam, t.sk. sniedzot tiesības šo aktivitā-
šu īstenotājiem veikt formāta izmaiņas), lai negatīvi neietekmētu iespēju sasniegt R4 
mērķi sabiedrības integrācijai un pilsoniskajai līdzdalībai. 
Lai veicinātu NVO un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā, nepieciešams radīt 
labvēlīgus priekšnoteikumus sabiedrības līdzdalībai: pieejama, saprotama un savlaicī-
ga informācija; divvirziena komunikācija; dažādas informēšanas un līdzdalības iesaistes 
metodes, piemērojot tās visām sabiedrības grupām; atvērta pašvaldība un caurspīdīga 
tās darbība par sabiedrības iesaisti un finansējuma izlietojumu; abpusēja vēlme sadar-
boties, saklausīt un iesaistīties; telpa sabiedrības līdzdalībai un pilsoniskās sabiedrības 
aktivizēšanai; stiprināta pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāte, lai tās varētu 
aktivizēt iedzīvotājus līdzdarboties, izzināt un apkopot iedzīvotāju viedokļus, vienlai-
kus izglītojot par skatāmajiem jautājumiem, kā arī pārstāvētu sabiedrības intereses 
lēmumu pieņēmējiem; nepieciešama visu iesaistīto pušu (valsts, pašvaldības, sabied-
rības) pilsoniskā izglītība.

Vienlaikus praksē jātiecas īstenot:

  stratēģisko komunikāciju par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības līdzdalības 
lomu demokrātiskā valstī, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni, piederības sajūtu 
valstij un mazināt uzticēšanās krīzi;

  sabiedrības sadarbības veicināšanu kopīgu mērķu sasniegšanā, nodrošinot platfor-
mu, kur pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem apmainīties viedokļiem un vienoties par 
kopdarbību interešu pārstāvībā;

  mazināt plaisu starp pašvaldību un sabiedrību, veicinot informācijas un viedokļu 
apmaiņu, kā arī konstruktīvu un jēgpilnu dialogu par aktuālajiem izaicinājumiem un 
iespējamiem risinājumiem.

Tāpat nepieciešams ieviest pilsoniskās sabiedrības iniciēto un pārvaldīto “Demokrāti-
jas māju” konceptu, kas paredz atvērta tipa ēkas, kas kalpo kā pilsoniskās kompetences 
centrs un vieta, kur satiekas aktīvie, darošie, radošie cilvēki no dažādām jomām un sek-
toriem, t.sk. jaunuzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
jomu eksperti (juristi, finansisti, sociologi u.c.) un publiskās pārvaldes pārstāvji, lai vei-
cinātu sadarbību, kopdarību, vienlaikus veicinot nodarbinātību, jaunu iniciatīvu īsteno-
šanu un finansējuma piesaisti. Lai to ieviestu, nepieciešams nodot NVO pārvaldīt šādus 
ēkas darbību. Tāpat veicinot NVO darbību, nepieciešam ieviest atbalsta programmu 
krīzes/pēckrīzes apstākļos, jo turpmākajos gados būs nepieciešamas būtiskas investī-
cijas sektora stimulēšanai, lai tas spētu kvalitatīvi veikt savu darbu sociālās drošības, 
cilvēktiesību, jauniešu, pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības, veselības veicinā-
šanas, diasporas un citās jomās, kā iesaistīt vairāk iedzīvotājus. 
Lai NVO būtu plašākas iespējas sniegt kvalitatīvus padomus pašvaldībai, nepieciešams 
ieviest programmu pilsoniskajam dialogam pašvaldībā, izveidojot ilgtspējīgu risināju-
mu tam. Esošie projektu konkursi neparedz šāda veida aktivitātes. Tāpat atbalsta prog-
rammas ieviešana nepieciešama sabiedrības interešu uzraugiem, lai stiprinātu pilso-
niskās sabiedrības kapacitāti veikt sabiedrisko monitoringu par pašvaldības līdzekļu 
godprātīgu izmantošanu, korupcijas riskiem, ēnu ekonomikas izpausmēm, negodīgiem 
iepirkumiem u.tml. 
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U5.1. Sabiedrības izpratnes par sportošanas pozitīvo ietekmi veicināšana

  Ik gadu nodrošināta informācija par sporta aktivitātēm, pasākumu norisi Rīgas ap-
kaimēs pašvaldības uzturētajās tīmekļa vietnēs (piemēram, RD IKSD tīmekļvietnē 
tika ievietots sporta pasākumu mēneša plāns), sociālajos tīklos un TV, tādējādi po-
pularizējot arī veselīgu dzīvesveidu un sportisko aktivitāšu nepieciešamību ikdie-
nā. Izveidota platforma sportiska un veselīga dzīvesveida attīstībai un popu-
larizēšanai – SportoRīga (www.sportoriga.eu), kura Rīgas iedzīvotājiem un tās 
viesiem sniedz iespēju ātri un ērti saņemt apkopotu informāciju par bezmaksas 
sporta nodarbībām Rīgā.

  Lai pilnveidotu tautas sporta pasākumu norisi tika aptaujāti tās dalībnieki, kā arī 
iegūta informācija no tīmekļa vidē pieejamajiem vērtējumiem, kas tika ņemts vērā 
plānojot turpmākos pasākumus.

U5.2. Rīgā izveidojušos sporta tradīciju nostiprināšana (t.sk. sporta pasākumu rī-
košanā)

  Rīgas pilsētā ir izveidojušās sporta tradīcijas, kas ieguvušas lielu pilsētas iedzī-
votāju popularitāti: seriāls “Izskrien Rīgu“, “Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga pava-
sara un rudens skrējieni, “Staro Rīga” skrējiens, Tautas skrituļojumi, Rīgas velomara-
tons, “Sportiskā eglīte”, Sniega diena u.c.

  Rīgā ik gadu notiek Baltijas lielākais skriešanas pasākums – Rīgas maratons, 
kurā piedalās vairāk kā 10 tūkstoši skrējēju no dažādām pasaules valstīm, kas nes 
Rīgas vārdu pasaulē, kā arī veicina skriešanas sporta veida attīstību pilsētā (līdz 
2014.gadam saukts par “Nordea” Rīgas maratonu, vēlāk “Lattelecom” Rīgas mara-
tons, savukārt kopš 2020.gada “Rimi” Rīgas maratons). 2020.gadā Rīgas maratons 
tiktu skriets 30.reizi, taču sakarā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem pasā-

RV virsmērķis ir veidot Rīgu par pilsētu, kuras iedzīvotājiem ir 
motivācija un iespējas īstenot fiziski aktīvu, veselīgu dzīvesveidu 
mūža garumā, sasniegt augstus sportiskos rezultātus ērti pieejamos, 
starptautiskajām prasībām atbilstošos sporta infrastruktūras objektos.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas

5.3.att. Lattelekotm Rīgas maratons 2018

5.2.att. Imantas sporta centra kvartāls

5.1.att. Centra sporta kvartāls

5.5.att. Pasākuma Izskrien Rīgu jaunākie dalībnieki

5.4.att. Rīgas rogaininga sacensības

5.6.att. Mākslas vingrošanas sacensības  
„Baltijas aplis” 20 gadu jubilejai
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kums notika virtuāli, skrējējiem dodot iespēju distances skriet individuāli jebkurā 
Latvijas vai pasaules malā, rezultātus fiksējot ar populārākajām skriešanas aplikā-
cijām un viedierīcēm.

  Izglītības iestāžu sporta tradīciju saglabāšanas un attīstības ietvaros, pārskata pe-
riodā organizēti un atbalstīti dažādi sporta pasākumi vispārizglītojošās skolās, 
kā arī organizētas sacensības: starpskolu sacensības vismaz 12 sporta veidos; Rī-
gas skolēnu spēles, kopumā ikgadēji jau 22 gadus; Olimpiskā diena, kas pulcē ik gadu 
40-50 tūkst. skolēnu; Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiāde, kurā 
mācību gada ietvaros tiek noteiktas Rīgas sportiskākās skolas; turpināta peldētap-
mācības programma (8 izglītības iestāžu un Olimpiskā sporta centra peldbaseinos) 
u.c. Savukārt 2020.gadā astoto reizi tika organizēta Rīgas skolu sporta nominācija, 
kurā tika apbalvoti laureāti 5 nominācijās – «Rīgas sportiskākā skola», «Par mūža 
ieguldījumu skolu sportā», «Rīgas labākais sporta organizators, «Rīgas gada sporta 
skolotājs», «Spartakiādes sportiskāka skola».

U5.3. Sporta organizāciju un interešu grupu sporta jomā atbalstīšana

  Lai sekmētu dažāda mēroga sacensību organizēšanu, tika organizēti konkursi līdz-
finansējuma saņemšanai dažādu mērķauditoriju un mēroga sacensību organizēša-
nai. Kopumā ik gadu konkursos tika iesniegti līdz pat 129 pieteikumiem, no kuriem 
atbalstīti vairāk kā 50 projekti gadā. 

  Veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās un stiprinot pilsētas sporta or-
ganizāciju kapacitāti, tika organizēti vidēji 3 atklāti konkursi gadā dažādām ne-
valstiskajām sporta organizācijām: Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta kon-
kurss, Veterānu sporta klubu atbalsta konkurss, Rīgas svētku ietvaros organizēto 
sporta aktivitāšu finansēšanas konkurss, konkurss Rīgas sporta organizācijām, kas 
apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 

U5.4. Tautas sporta pasākumu organizēšana un atbalstīšana dažādām mērķa gru-
pām

  Lai veicinātu pieejamu tautas sporta pasākumu organizēšanu, izsludinot konkursus 
par līdzfinansējuma saņemšanu sporta sacensību rīkošanai pilsētā, nolikumos tika 
iestrādāts nosacījums par augstāku vērtējumu sacensībām, kurās netika paredzētas 
dalības maksas. Savukārt kopš 2019.gada tika izsludināts jauns konkurss – “Rīgas 
apkaimju sporta svētku finansēšanas konkurss”, kuros netiek paredzētas dalības 
maksas dalībniekiem. Kopumā no 5 iesniegtajiem pieteikumiem 2019.gadā un 6 pie-
teikumiem 2020.gadā, līdzfinansējumu saņēma 3 projekti katru gadu. Tāpat 2020.
gadā līdzfinansējumu saņēma arī 7 projekti no 10 iesniegtajiem Eiropas Sporta ne-
dēļas sporta pasākumu finansēšanas konkursā. 5.9.att. Pasākums “ Sniega diena”

5.8.att. Pasākuma Izskrien Rīgu apbalvojumi

5.7.att. Tiesībsargājošo iestāžu lāpu skrējiens 
atbalstam bērniem ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem

5.11.att. Sporta laukums Upes un Miera ielu 
krustojumā

5.10.att. Basketbola laukums Dārziņu apkaimē
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  Tāpat regulāri tiek paplašināts tautas sporta pasākumu kalendārs un to pieeja-
mība dažādām mērķauditorijām. Iecienītākie tautas sporta pasākumi rīdzinieku 
vidū ir skriešanas seriāls “Izskrien Rīgu” (uzsākts 2015.gadā), aktīvās atpūtas un 
sporta pasākums „Rīgas Sporta nakts” (uzsākts 2012.gadā) u.c.

U5.5. Augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmes un līdzdalības starp-
tautiskajās sacensībās sekmēšana

  Pārskata periodā no 2014. līdz 2020.gadam ik gadu piešķirts finansiāls atbalsts 
Latvijas sporta federācijām Rīgas sportistu dalībai augsta līmeņa sacensībās 
Pasaules un Eiropas čempionātos (finansējums ik gadu piešķirts no 90 līdz pat 194 
Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem).

  Ikgadēji organizēts pasākums “Rīgas Sporta laureāts”, kurā tika godināti labākie 
sportisti, sportisti ar īpašām vajadzībām, sporta spēļu komandas, treneri un sacen-
sību organizatori, kopumā 10 nominācijās, izņemot 2020.gadu, kad pasākums tika 
atcelts Covid-19 ierobežojumu dēļ.

U5.6. Labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājuma pilsētā nodroši-
nāšana, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs

  Kopējās sporta infrastruktūras renovācijas un brīvpieejas sporta laukumu iekār-
tošanas ietvaros atjaunoti un ierīkoti gan sporta, gan vingrošanas laukumi, t.sk. 
atklāts Centra sporta kvartāls 4ha platībā un Sporta laukums Daugavmalas pro-
menādē, atklāts Imantas sporta centrs un citi. Vērienīgi darbi uzsākti pie Kultūras 
un sporta kvartāla izveides Grīziņkalnā, kurā plānots veikt vieglatlētikas manēžas, 
multifunkcionālās halles, ledus halles, centrālā laukuma būvniecību u.c. darbus.

  Ziemas sezonā ik gadu nodrošināta četru līdz sešu dabīgā ledus slidotavu darbība 
(atkarībā no piešķirtā finansējuma), kā arī bija pieejamas trīs pašvaldības izveidotās 
distanču slēpošanas trases.

U5.7. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodroši-
nāšana un pilnveidošana

  Lai nodrošinātu izglītības iestāžu sporta infrastruktūras pilnveidi un atbilstību mūs-
dienu prasībām, vispārējās izglītības iestāžu renovācijas darbu ietvaros tika atjau-
notas arī sporta un aktu zāles (kopā pārskata periodā 27 vispārējās izglītības iestā-
dēs). Tāpat izbūvētas aktīvā sporta zonas, rotaļlaukumi u.c. sporta infrastrukūra 
pie 124 izglītības iestādēm. 

Daļa aktivitāšu, t.sk. sporta materiāltehniskās bāzes nodrošināšana atspoguļotas uz-
devumu U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas 
visām pilsētā dzīvojošām ģimenēm; U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu izglītību; 
U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību izpildē.

  Investīciju ieguldījumu novērtējums
Vērtējot Programmas Investīciju plāna īstenošanu, pārskata periodā IP ikgadēji iekļauti 
2-3 projekti (izņemot 2014.gadu, kad IP nebija plānoti projekti), no kuriem īstenoti 50-
70% (skat. 5.12.att.). Pilnībā īstenot IP iekļautos projektus liedz finanšu trūkums. Kā ap-
jomīgāko projektu var minēt Kultūras un sporta kvartāla izveidi Grīziņkalnā, kuru plā-
nots pabeigt 2022.gadā. Savukārt veiksmīgi pārskata periodā realizēti sekojoši projekti: 
izbūvēts Rīgas 25.vidusskolas sporta komplekss, Sporta laukums Rumbulas apkaimē 
– Daugavmalas promenādē.
Jāņem vērā, ka daļa pašvaldības izdevumu, kas paredzēti daudzveidīga sporta iespēju 
nodrošināšanai pilsētā, ir integrēti Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā iz-
devumu struktūrā atbilstoši funkcijām, piemēram, sporta zāļu atjaunošana, renovācija 
izglītības iestādēs, kā arī sporta laukumu izbūve un atjaunošana pie izglītības iestādēm 
attiecas uz izglītības jomu, līdz ar to RV5 tiešā veidā nav iekļauti, taču ievērojami papil-
dina sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā.

  Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumi rīdzinieku atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai 
pārskata periodā nemainīgi veidoja 0,4% – 0,5% gadā no kopējā pašvaldības budžeta. 
Salīdzinoši lielāki izdevumi bija 2018.gadā, sasniedzot EUR 4 693,2 tūkst., kam sekoja 
salīdzinoši straujš izdevumu samazinājums 2019.gādā – par 26,2% jeb EUR 974,3 tūkst. 
mazāk. Kopējos pārskata perioda gadu budžeta izdevumus sportam un atpūtas pasā-
kumiem un to īpatsvaru no kopējā budžeta izdevumiem skat. 5.13.attēlā. 

5.12.attēls

Avots: RD PAD

Investīciju plāna RV5 izpildes raksturojums 2014-2020
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  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV5 ietvaros noteikti 4 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda (5.14.attēls):

 2 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva

Covid-19 negatīvā ietekme uz 3 rādītājiem
2 rādītāji sasnieguši 2020.gadā plānotās sasniedzamās vērtības.

Analizējot rādītāju izmaiņas uzraudzības periodā, kopumā iezīmējas pozitīva tendence –  
dažādās sporta sacensībās un pasākumos iesaistīto Rīgas iedzīvotāju skaits vidēji vie-
na pasākumā pieauga, tāpat pieauga arī audzēkņu skaits sporta izglītības programmās 
(negatīvas izmaiņas gan iezīmējas 2020.gadā saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem). Lai 
arī iedzīvotāju vērtējums ir salīdzinoši augsts par sportošanas un aktīvas iespējām – 
75,1% izteikuši pozitīvu vērtējumu, sasniedzot 2020.gada mērķa vērtību – 75%, vienlai-
kus jāatzīmē, ka pret sākuma vērtību vērojams kritums – par 6,6%. 

5.14.atēls5.13.attēls

Avots: RD PAD

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi atpūtas un sporta pasākumiem,  
un to īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā 2014-2020

Sporta laukumu pieejamība  
un kvalitāte uzlabojas +16%

Sporta pasākumos iesaistīto skaits 
samazinājies -9,4%

 Iedzīvotāju vērtējums krities -6,6%

Audzēkņu skaits sporta izglītības 
programmās pieaudzis +8%

Avots: Pētījums Avots: Aptauja

Avots: RD IKSD

0.5 0.4 0.4 0.40.5 0.5 0.5

Avots: RD IKSD
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  Telpiskais monitorings
Stratēģiskās nostādnes pilsētvides attīstībai paredz, ka dzīvojamos rajonos jāatvēl 
publiskā telpa sportošanas iespējām dažādām vecuma grupām, paredzot kā labie-
kārtotus brīvpieejas sporta laukumus, tā pilsētas sporta veidu (skeitborda, skrituļsli-
došanas, bmx u.c.) labiekārtojuma elementus un pieaugušo vingrošanas elementus. 
Uzraudzības periodā 2016. un 2020.gadā pētījuma “Pilsētvides attīstību raksturojošo 
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” ietvaros tika veikts publisko 
sporta laukumu, skeitparku un sporta iestāžu novērtējums, izmantojot 2 parametrus:

  Publisko sporta laukumu, skeitparku un sporta iestāžu sasniedzamību, novēr-
tējot cik % apkaimes iedzīvotāju ir pieejami sporta laukumi, skeitparki un sporta 
iestādes 500 m rādiusā;

  Publisko sporta laukumu, skeitparku un sporta iestāžu kvalitāti, novērtējot to 
pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem; peldbaseina vismaz 25 m pieejamību 
iedzīvotājiem; parku u.c. vietu pieejamību, kur nodarboties ar sportu; vai apkalpes 
zonā (300 m) ir pieejama sabiedriskā transporta pietura vai izbūvēts veloceļš.

Novērtējums parāda, ka publisko sporta laukumu, skeitparku un sporta iestāžu izvieto-
jums apkaimēs ir nevienmērīgs. 24 apkaimēs minētā sporta infrastruktūra un pakalpo-
jumi nodrošināti minimālā un nepietiekošā apjomā un zemā kvalitātē, 6 apkaimēs daļēji 
un vidējā kvalitātē, savukārt pietiekamā apjomā un kvalitātē 15 apkaimēs un atbilstoši 
pieprasījumam un kvalitātei 12 apkaimēs. Tāpat arī jāņem vērā, ka lai gan vairākās ap-
kaimēs nav pieejams publisks sporta laukums vai sporta iestādes, piemēram, Manga-
ļsalā, Atgāzenē, Berģos, Bukultos, Dreiliņos u.c., vērtējums šajās apkaimēs saglabājas 
pozitīvs, jo apkaimēs ir pieejami parki, u.c. vietas, kur nodarboties ar sportu.
Salīdzinot 2020.gada publisko sporta laukumu, skeitparku un sporta iestāžu novērtēju-
mu ar 2016.gadu, izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar kritēriju precizēšanu.

5.15.attēls

Avots: Pētījums
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  Kopsavilkums
  Atzinīgi novērtējama izveidotā platforma sportiska un veselīga dzīvesveida attīs-

tībai un popularizēšanai – SportoRīga (www.sportoriga.eu), kura rīdziniekiem un 
galvaspilsētas viesiem sniedz iespēju ātri un ērti saņemt vienā vietā apkopotu in-
formāciju par bezmaksas sporta nodarbībām Rīgā.

  Pārskata periodā vispārējās izglītības iestāžu renovācijas darbu ietvaros tika at-
jaunota virkne sporta zāļu un izbūvētas aktīvā sporta zonas. Tā kā ne visās Rīgas 
apkaimēs ir pieejamas iespējas nodarboties ar sportu, lai minētā sporta infrastruk-
tūra būtu pieejama gan skolēniem, gan pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešams meklēt 
risinājumus pilnvērtīgai tās izmantošanai.

  Neatņemama daudzveidīga sportošanas iespēju sastāvdaļa ir pilsētas iedzīvotājiem 
ērti un droši lietojama, un pieejama veloinfrastruktūra, jo, arī nelieli regulāri ikdienas 
pārbraucieni ir ieguldījums veselības uzlabošanā. Pieaugot velosipēdu pielietoju-
mam ikdienas gaitās, nepieciešams nodrošināt skolēniem iespēju izglītības iestādēs 
(ārpus mācību procesa) apgūt ceļu satiksme noteikumus un iegūt velosipēda vadī-
tāja apliecību.

  Būtiski ir iesaistīt skolēnus sporta izglītības programmās, jo aktīvs dzīvesveids un 
sportiskās aktivitātes ir neaizstājams dzīves kvalitātes uzlabošanas pamats un pa-
līdz pie koncentrēšanās spēju uzlabošanas mācību procesā.

  Nozares eksperta viedoklis 
Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore

Pārskats nerada pārliecību, ka pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie tā, lai interese par 
sporta aktivitātēm un pieejamība tām būtu dažādām sociālajām grupām, kā arī, vai 
mērķtiecīgi tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kas attiecas uz RV5 ieviešanu, 
dzimuma aspektā un cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat RV5 neparedz sportiskas aktivitā-
tes kā daļu no neformālās izglītības jauniešiem, ko īsteno jaunatnes organizācijas.
Līdz ar to pašvaldībai ieviest dzimuma aspekta integrēšanu budžeta veidošanas proce-
sā (gender budgeting), lai nodrošinātu sabiedrības vajadzībās balstītus pakalpojumus, 
t.sk. sporta iespēju dažādošanā. Budžeta veidošanas procesa analīze, izmantojot dzi-
muma aspekta pieeju, nodrošina pakalpojuma vai aktivitātes novērtēšanu no sievie-
šu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju, jo veicina lielāku precizitāti un pielāgošanos dažādu 
sociālo grupu faktiskajām vajadzībām un ļauj analizēt lēmumu sekas, kas ir atstājuši 
ietekmi uz kādu no sociālajām grupām. 

Būtiski turpmāk plānot RV5 ieviešanu no dažādu sociālo grupu vajadzībām, kas nodro-
šinās efektīvāku mērķa sasniegšanu, motivējot ikvienu iedzīvotāju būt sportiski aktī-
viem, nodrošinot sporta pieejamību, kas pielāgots interesēm un vajadzībām, vienlaikus 
dažādojot sporta iespējas. 
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U6.1. Veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošana

  Īstenota Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību reorga-
nizācija, kā rezultātā sekmīgi darbojās un turpina attīstīties RP SIA “Rīgas 1.slim-
nīca” ar lielāko dienas stacionāru Rīgā, RP SIA “Rīgas veselības centrs” ar 6 filiālēm 
(“Ziepniekkalns”, ”Imanta”, “Torņakalns”, ”Iļģuciems”, “Bolderāja” un “Ķengarags”), di-
vas specializētas ārstniecības iestādes ( RP SIA “Rīgas Dzemdību nams” un RP SIA 
“Rīgas 2.slimnīca”).

  Pārskata periodā, 7 gadu laikā, veikta virkne vērienīgu atjaunošanas darbu vese-
lības aprūpes iestādēs: 

  Rīgas Dzemdību namā izveidots dzemdību centrs un veikta stacionārās veselī-
bas aprūpes infrastruktūras pilnveidošana. Veikts pēcdzemdību istabu remonts, 
nodrošinot komfortablus un mūsdienīgus uzturēšanās apstākļus;

  Rīgas 1.slimnīcā veikta galvenās ēkas fasādes restaurācija, veikta sešu stacio-
nāro nodaļu un operāciju bloku atjaunošana, veikta poliklīnikas “Šarlote” ēkas 
renovācija, izveidota Intensīvās terapijas nodaļa un Centrālās sterilizācijas no-
daļa, Endoskopijas nodaļa, Rehabilitācijas klīnika, darbu uzsāka Sāpju centrs pa-
cientiem ar hroniskām sāpēm, kā arī labiekārtotas teritorijas un izveidoti bērnu 
rotaļu laukumi; 

  RP SIA “Rīgas veselības centrs” iestādēs – filiāles „Imanta” un „Bolderāja” uzsā-
ka darbu jaunās modernās telpās. Savukārt filiālēs „Iļģuciems” un „Torņakalns” 
veikta renovācija. Filiālēs “Ķengarags” un “Ziepniekkalns” veikts jumta remonts 
un citi remontdarbi;

RV galvenais mērķis ir uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu. 
RV sekmīgai īstenošanai būtiskas aktivitātes tiek veiktas arī “RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas” ietvaros, uzlabojot 
iespējas nodarboties ar sportu un “PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” ietvaros, attīstot 
gājēju un velobraucēju infrastruktūru.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

6.2.att. Atjaunotā Dzemdību nama fasāde

6.1.att. SIA “Rīgas 1.slimnīca” renovētā galvenā ēka 6.3.att. SIA “Rīgas 1.slimnīca” renovētās iekštelpas

6.4.att. Nūjošanas nodarbība
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  Rīgas 2.slimnīcā uzlabota infrastruktūra – veikta atsevišķu nodaļu telpu reno-
vācija, kāpņu telpas remonts un citi remontdarbi, kā arī papildināts medicīnisko 
iekārtu klāsts u.c. pasākumi. 

  Primāras veselības aprūpes pakalpojumu attīstīšana un esošo pakalpojumu uz-
labošana:

  jaunu medicīnisko tehnoloģiju un pakalpojumu pielietošana, darbinieku apmā-
cības un tālākizglītības kursi, kā arī kvalitātes vadības sistēmas īstenošana, pa-
cientu/klientu un darbinieku aptaujas u.c. pasākumi; 

  Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās uzlabota IT in-
frastruktūra;

  Paplašinot iespējamo klientu loku un iesaistoties veselības tūrisma klasterī Hea-
ltTravelLatvia, kopš 2020.gada Rīgas Dzemdību nams reģistrēts kā medicīnas 
tūrisma pakalpojumu sniedzējs;

  Sekmējot primārās veselības aprūpes lomu slimību profilaksē, diagnostikā un ārstē-
šanā, regulāri sagatavota un sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos un sociālajos 
tīklos par Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās pieeja-
majiem pakalpojumiem un jaunumiem.

  Nodrošināta dalība valsts politikas veidošanā, sniedzot viedokli nozares ministri-
jai un citām iesaistītajām institūcijām par veselības nozares politikas plānošanas 
dokumentu projektiem, piemēram, par grozījumiem veselības aprūpes pakalpoju-
mu organizēšanas un samaksas kārtībā, par Sabiedrības veselības pamatnostād-
ņu 2021.-2027.gadam projektu, par VM izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par jaunas 
ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” u.c.

  Rīgas pilsētas pašvaldībai tika pasniegts PVO apliecinājums par Rīgas pilsētas paš-
valdības sasniegumiem iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses 
jomā – sertifikāts par Rīgas pievienošanos “Pasaules Veselības organizācijas 
Eiropas Veselīgo pilsētu tīklam”, kā arī 2019.gadā PVO Rīgas pilsētas pašvaldībai 
atkārtoti piešķīra “Veselīgas pilsētas” titulu, sniedzot iespēju turpināt darbību “Ve-
selīgu pilsētu” VII fāzē.

  Kopš 2014.gada Rīgas pašvaldība ir uzņemta EuroHealthNet sadarbības tīklā. Pa-
teicoties EuroHealthNet gūtajai pieredzes apmaiņai un starptautiskajai komunikā-
cijai, Rīgā uzsākta vairāku projektu īstenošana.

  Kopš 2014.gada Rīgas pilsētas pašvaldības speciālisti regulāri piedalās četru 
starptautisko tīklu aktivitātēs: Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsē-
tu tīklā, Eiropas Sociālajā tīklā, Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīklā, Veselības 

6.7.att. SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles 
“Ķengarags” ēka pēc renovācijas

6.6.att. Vingrošana Senioru pastaigas laikā

6.5.att. SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles 
“Bolderāja” jauno telpu izveide Mežrozīšu ielā 43

6.9.att. SIA “Rīgas Dzemdību nams” renovētās 
jaundzimušo aprūpes telpas

6.8.att. SIA “Rīgas 2.slimnīca” digitālā rentgena 
iekārta Digital Diagnost C90

6.10.att. Brīvdabas vingrošanas nodarbība 
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veicināšanas Eiropas sadarbības tīklā, kas sniedz iespēju apgūt starptautisko pie-
redzi un veiksmīgi piedalīties projektos veselības veicināšanas jomā:

  2017.gadā uzsākta projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” īstenošana pašvaldībā, kura 
mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakal-
pojumiem Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem;

  veiksmīga bijusi dalība “EuroHealthNet” koordinētajā projektā “INHERIT” (nos-
lēdzies 2019.gada decembrī), kurā uzsvars tika likts uz iedzīvotāju veselīga dzī-
vesveida ilgtspējību, identificējot dzīves (mājoklis, vide), pārvietošanās (aktīva 
ceļošana) un patēriņa (uzturs) paradumus, kas aizsargājot vidi, vienlaikus veicina 
veselību un taisnīgumu veselības jomā; 

  2020.gadā īstenots projekts “Līderi jauniešu veselībai – zinošs un vesels”, kurā 
izvirzītais uzdevums – apmācīt jauniešus – līderus, nodrošinās projekta ilgtspēju 
arī pēc projekta noslēgšanās, jo apmācīti tika jaunieši – viedokļu līderi, kas savās 
mācību iestādēs arī turpmāk varēs veicināt skolas biedru izglītošanu par atka-
rību izraisošo vielu ietekmi uz veselību un ar to saistītiem veselības un drošības 
riskiem.

U6.2. Veselīga dzīvesveida veicināšana un veselības riska faktoru profilakse

  Veselības veicināšanas darbs Rīgā tiek īstenots saskaņā ar Rīgas pilsētas paš-
valdības Sabiedrības veselības stratēģiju “Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā” 
2012.-2021.gadam. Tās ietvaros īstenoti dažādi veselīgu paradumu veicinoši pasā-
kumi – bezmaksas sporta nodarbības, tematiskās lekcijas, izglītojoši semināri un 
nodarbības, informatīvas kampaņas fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, emocionālās 
veselības, reproduktīvās veselības, mutes veselības, infekciju slimību profilakses, 
traumatisma profilakses, atkarību profilakses un ģimenes veselības veicināšanas 
jomā. 

  Ik gadu nodrošināta informācijas pieejamība pašvaldības uzturētajās tīmekļa 
vietnēs un informācijas ievietošana sociālajos tīklos un TV par veselīgu dzīves-
veidu (piemēram, www.veseligsridzinieks.lv, Facebook un Instagram kontā “veselīgs 
rīdzinieks”, kā arī youtube.com kanālā “veseligsridzinieks”, www.sportoriga.eu).

  Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšanai bērnu un jauniešu 
vidū tika nodrošināts atbilstošs pasākumu kopums katrai vecuma grupai, pie-
mēram, regulāri organizētas veselīga uztura programmas nodarbības bērniem PII, 
notika dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem, pakalpojums “Virssvara kabinets 
bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”, tāpat rīkotas nodarbības bērniem stājas 
problēmu profilaksei u.c. aktivitātes.

  Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošanai par veselību un to ietekmē-
jošiem faktoriem īstenotas nodarbības: pirmo klašu skolēniem un PII audzēkņiem 
traumatisma profilakses programma “Drošība mājās un sabiedriskās vietās”; nova-
dītas izglītojošas nodarbības vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem un 
par veselības veicināšanu; 5.-12.klašu skolēniem par traumatisma profilaksi. Tāpat 
izdoti informatīvie materiāli par bērnu emocionālo attīstību, veselību un audzināša-
nu 3-6 gadu vecumā u.c. aktivitātes.

  Vides radīšanas un pasākumu īstenošanas, kas veicina veselīgus paradumus 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū ietvaros, pārskata periodā īstenoti gan iz-
glītojoši un informatīvi pasākumi, gan praktiskas dažādu sporta veidu nodarbī-
bas atbilstoši mērķa grupai:

  notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi PVO Veselības dienu, Sirds dienas, Pret-
tabakas dienas ietvaros;

  novadīti semināru cikli sēdoša darba veicējiem par veselīgu uzturu un fiziskajām 
aktivitātēm;

  notikuši garīgās veselības veicināšanas publiskie semināri par stresu un tā radī-
tajām veselības problēmām;

  īstenotas nodarbības grūtniecēm par veselīga uztura paradumiem grūtniecības 
laikā un piebarojumu bērnam pirmajos dzīves 6 mēnešos;

  nodrošināts pakalpojums “Svara korekcijas programma pilngadīgām personām” 
u.c. 

  nodrošinātas sporta nodarbības dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs, piemēram, 
nūjošanas nodarbības tika īstenotas 15 apkaimēs (nūjošanas nodarbību skaits 
sertificēta instruktora vadībā pakāpeniski pieauga no 120 2015.gadā līdz 1 540 
2019.gadā, 2020.gadā samazinājās līdz 759 Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 
dēļ). Tāpat īstenots arī citu nodarbību plašs klāsts, piemēram, brīvdabas vingro-
šanas nodarbības, jogas, Cigun, fitnesa nodarbības u.c. aktivitātes. Būtiski, ka arī 
valstī izsludināto ierobežojumu laikā iedzīvotāji varēja piedalīties aktivitātēs 
attālinātā režīmā.

  Iedzīvotāju zināšanu uzlabošanai par reproduktīvo veselību, personīgās higiēnas un 
mutes veselības nozīmi ietvaros, pārskata periodā turpināts nepārtraukts izglītojo-
šais darbs ar mērķauditorijām (PII audzēkņi, skolēni, pedagogi, vecāki un citi intere-
senti) par minētajām veselības veicināšanas tēmām, gan nodrošinot nodarbības un 
apmācības, gan izstrādājot informatīvus drukātos un video materiālus.
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  Atkarību un pašnāvību profilakses identificēšanai jauniešu vidū Rīgas izglītības ies-
tādēs tiek veikts regulārs atkarību profilakses darbs, nodrošinot lekcijas un disku-
sijas skolēniem un rīkojot apmācību seminārus speciālistiem (psihologiem, pedago-
giem, sociālajiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem) u.c.

  Tika nodrošināta sabiedrības izglītošana par infekcijas slimību profilaksi, veicinot 
savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu un informācijas sniegšana iedzīvotājiem veselības 
(t.sk. veselības veicināšanas) jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, veselī-
bas aprūpē iesaistīto iestāžu tīmekļa vietnes un sociālo mediju kontus, publicējot 
tajos informāciju un materiālus, kā arī sniedzot individuālās konsultācijas pie spe-
ciālistiem. 

  Kaitējuma mazināšanas programmas īstenošanas narkotisko vielu lietotāju vidū ie-
tvaros nodrošināti HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi narkotisko vielu 
lietotājiem un viņu kontaktpersonām – speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, 
HIV konsultanta) konsultācijas; veikta HIV ekspresdiagnostika, apmainītas izlieto-
tās šļirces un izsniegti prezervatīvi.

  Tika īstenoti pasākumi, kas vērsti uz slimību profilaksi un veselības uzlabošanu 
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem: 

  atbalstīta Brīvprātīgo senioru zvanu centra darbība, kurā nodarbināti 25-30 
brīvprātīgie seniori, kas katru darba dienu atbild uz zvaniem par visdažādākajām 
tēmām;

  nodrošināta biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 5 Veselības istabu darbība, 
kuru mērķis ir uzlabot Rīgas iedzīvotāju, t.sk. arī senioru informētību par veselību 
ietekmējošiem faktoriem, saslimšanas riskiem un to profilaksi, kā arī par citiem 
veselības veicināšanas jautājumiem;

  nodrošināta iespēja piedalīties sportiskās aktivitātēs (nūjošana, Cigun, fitnesa 
nodarbības vecuma grupā 50+, veselību veicinošas ekskursijas iedzīvotājiem ve-
cuma grupā 55+ u.c.), nodarbībās svara korekcijai;

  lekciju cikls par garīgās veselības veicināšanu;

  regulāri tika īstenotas lekcijas par mutes veselību Rīgas pašvaldības pansionā-
tos, uzlabojot senioru zināšanas par mutes dobuma kopšanu u.c. pasākumi.

Uzdevumu ietvaros veiktās aktivitātes pārklājas ar RV5 uzdevumiem U5.1. Veicināt sa-
biedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi un U5.6. Nodrošināt labiekārtotas 
un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar 
sportu.

  Investīciju ieguldījumu novērtējums
Vērtējot Programmas Investīciju plāna īstenošanu, pārskata periodā IP ikgadēji iekļauti 
2-5 projekti, no kuriem īstenošanā bija 80%-100% (skat. 6.1.att.). Pilnībā īstenot IP ie-
kļautos projektus liedza nepietiekošs finansējums. Pārskata periodā tika uzsākti un nā-
kamajā plānošanas periodā tiks turpināti tādi nozīmīgi projekti kā SIA “Rīgas 1.slimnīca” 
ēku rekonstrukcija un renovācija, SIA “Rīgas veselības centrs” ēku atjaunošanas darbi 
un infrastruktūras attīstība.

  Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumi veselībai pārskata periodā veidoja 0,3% – 0,8%. Vislielā-
kais izdevumu īpatsvars veselībai no kopējā budžeta tika sasniegts 2014.gadā, t.i. 0,8%, 
savukārt finansiāli vislielākie ieguldījumi veselībai atvēlēti 2019.gadā – EUR 6  184,2 
tūkst. Pārējo pārskata perioda gadu budžeta izdevumus sportam un atpūtas pasāku-
miem un to īpatsvaru no kopējā budžeta izdevumiem skatīt 6.2.attēlā. 

6.11.attēls

Avots: RD PAD

Investīciju plāna RV6 izpildes raksturojums 2014-2020

12. Potenciāli zaudētie dzīves gadi ir gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz 65 gadiem, ja nebūtu nomiris. 
Tas nozīmē, ka visus šos potenciāli zaudētos gadus cilvēks būtu dzīvojis, strādājis, maksājis valstij nodokļus, 
radījis un audzinājis bērnus. 
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  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV6 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (6.13.attēls):

 6 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva
 3 rādītājiem bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 2 rādītājiem
5 rādītāji pārsnieguši 2020.gadā plānotās sasniedzamās vērtības.

Pēdējo gadu laikā krietni samazinājies rādītājs – potenciāli zaudētie mūža gadi uz 
100 000 iedzīvotājiem12, ja 2014.gadā tika zaudēti 6 015 gadi, tad 2020.gadā tas sama-
zinājās līdz 4 738, pārsniedzot 2020.gada mērķa vērtību – 5 100 gadi. 
Vērtējums par primārās veselības ārstu pieejamību un kvalitāti kopumā saglabājies 
augsts – par pieejamību pozitīvu vērtējumu sniedza 71,4% iedzīvotāju, savukārt par 
kvalitāti 75,3%. Ņemot vērā, ka viens no pieprasītākajiem veselības aprūpes pakalpoju-
miem ir ģimenes ārsta apmeklējums un vidējais reģistrēto pacientu skaits uz 1 primārās 
veselības aprūpes ārstu pārskata periodā ir samazinājies no 1 615 līdz 1 586, šis aspekts 
varētu būt pozitīvi ietekmējis arī iedzīvotāju vērtējumu.
Ievērojami – par 48% samazinājies reģistrēto personu skaits, kurām diagnosticēta sa-
slimstība ar psihoaktīvo vielu atkarību (izņemot alkoholu), uz 100 000 iedzīvotājiem, ka 
arī būtiski – par 40% sarucis pirmreizēji reģistrēto personu skaits, kurām diagnosticēta 

6.13.attēls

6.12.attēls

Avots: RD PAD

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi veselībai un to īpatsvars kopējā 
pašvaldības budžetā 2014-2020

alkohola atkarība, skaits uz 100 000 iedzīvotājiem un par 52% samazinājies arī HIV 
gadījumu skaits. Savukārt rādītājs – nāves gadījumi, kuru cēlonis ir asinsrites (sirds un 
asinsvadu) slimības, uz 100 000 iedzīvotājiem joprojām ir augsts un ir galvenais mir-
stības cēlonis, kuru noteicošie riska faktori ir smēķēšana, augsts holesterīna līmenis un 
alkohola lietošana.

Zaudēto mūža gadu skaits 
samazinājies -21%

Pacientu skaits uz 1 ārstu 
samazinājies -1,8%

Veselīgi nodzīvoto gadu skaits vīriešiem 
pieaudzis +1,4%, sievietēm samazinājies -2,2%

Vērtējums par primārās veselības aprūpes 
kvalitāti bez izmaiņām +0,4%

Avots: SPKC

Avots: RD LD/NVD

Avots: Eurostat

Avots: Aptauja
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  Telpiskais monitorings
Lai apzinātu primārās veselības aprūpes iestāžu sniegtos pakalpojumus un to pie-
ejamību Rīgas apkaimēs, 2016. un 2020.gadā veiktajā pētījumā “Pilsētvides attīstību 
raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” tika novērtētas 
primārās veselības aprūpes iestādes, izmantojot 2 parametrus:

  Primārās veselības aprūpes iestāžu sasniedzamība, novērtējot cik % apkaimes ie-
dzīvotāju ir sasniedzamas primārās veselības aprūpes iestādes 300 m rādiusā;

  Primārās veselības aprūpes iestāžu sasniedzamības kvalitāte, novērtējot primā-
rās veselības aprūpes iestāžu telpiskā izvietojuma vienmērīgumu apkaimes dzīvoja-
mā teritorijā; aptiekas/ diennakts aptiekas esamību; sabiedriskā transporta pieturas 
pieejamība primārās veselības aprūpes iestāžu tuvumā (300m rādiusā); noteikuma 
izpildi, ka uz katriem 2 000 iedzīvotājiem ir paredzēta 1 ārsta prakse.

No 58 Rīgas apkaimēm 19 nav pieejamas primārās veselības aprūpes iestādes (dokto-
rāti, ģimenes ārstu prakses vietas, aptiekas, poliklīnikas u.c.). Daļā no tām ir salīdzinoši 
neliels iedzīvotājus skaits, taču apkaimēs ar lielāku iedzīvotāju skaitu būtu jāizvērtē 
primārās veselības aprūpes iestāžu pakalpojumu ieviešana, piemēram, Mežaparkā – 

Vērtējums par primārās veselības 
aprūpes pieejamību krities -4,5% HIV gadījumu skaits sarucis -52%

No psihoaktīvām vielām atkarīgo 
skaits samazinājies -48%

Veselības aprūpes iestāžu un 
aptieku pieejamība un kvalitāte  

bez būtiskām izmaiņām  
Asinsrites slimību nāves gadījumu 

skaits bez uzlabojumiem +0,2%

No alkohola atkarīgo skaits 
samazinājies -40%

Avots: Aptauja Avots: SPKC

Avots: SPKC

Avots: Pētījums Avots: SPKC

Avots: SPKC
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4083, Dārziņos – 3690, Berģos– 2985, Vecāķos – 1680, Brekšos – 1605, Mangaļsalā –  
1182, Vecdaugavā – 1230 un Trīsciemā – 1176. 
Nepietiekoša apjoma un kvalitātes primārās veselības aprūpe novērtēta Rumbulā, Šķi-
rotavā, Dārzciemā, Bišumuižā, Šampēterī, Zasulaukā, Pleskodālē, Ķīpsalā, Vecpilsētā, 
Skanstē, Mīlgrāvī un Jaunciemā, kopumā pēc skaita 12 jeb 20% apkaimju.
Pārējās 27 apkaimēs (47%) Rīgas apkaimēs primārās veselības aprūpes iestāžu sniegtie 
pakalpojumi ir pieejami. 
Salīdzinot 2016. un 2020.gada pētījumu rezultātus, pakalpojuma pieejamībai vērojama 
krasa pasliktināšanās Jaunciemā un Vecpilsētā, savukārt pozitīvs pieaugums vērojams 
Maskavas forštatē un Pļavniekos, kas saistāms ar jaunu ārsta prakšu atvēršanos u.c. 

  Kopsavilkums
  Lai nodrošinātu vienlīdzīgu, uz vajadzībām balstītu aprūpes pakalpojumu pieeja-

mību, pašvaldībā realizēta Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsa-
biedrību reorganizācija kā rezultātā sekmīgi darbojas un turpina attīstīties RP SIA 
“Rīgas 1.slimnīca”, RP SIA “Rīgas veselības centrs” ar 6 filiālēm, RP SIA “Rīgas Dzem-
dību nams” un RP SIA “Rīgas 2.slimnīca”.

  Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamību un kvalitāti, veikti Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsa-
biedrību atjaunošanas un restaurācijas darbi, kā arī atbilstoša medicīniskā aprīkoju-
ma un tehnoloģiju iegāde.

  Rīgas pilsēta turpina darbību PVO Veselīgo pilsētu tīkla VII fāzē, īstenojot PVO Ve-
selīgo pilsētu tīkla VII posma (2019. – 2023.) prioritāros mērķus: veselības un lab-
klājības veicināšana visiem un veselības nevienlīdzības samazināšana, vadošais 
piemērs valstiskā, reģionālā un globālā mērogā, atbalsts PVO stratēģisko prioritāšu 
īstenošanai.

Avots: Pētījums

6.14.attēls

74



  Svarīgi turpināt attīstīt preventīvo darbu ar bērniem, popularizējot no atkarības vie-
lām brīvu dzīvesveidu, kā arī neaizmirst par jaunu atkarības veidu – atkarība no vie-
dierīcēm un tās riskus pastiprinošos apstākļus – Covid-19 pandēmijas laikā ieviestos 
ierobežojumus, kas liedza bērniem un jauniešiem tikties klātienē, apmeklēt sporta 
treniņus un veikt citas aktivitātes, līdz ar to palielinot “ekrānos” pavadīto laiku. 

  Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts pastāvīgs atkarību profilakses darbs, tomēr arī 
pašnāvību profilakses pasākumiem ir ne mazāk nozīmīga loma jauniešu vidū. Lai 
arī saskaņā ar biedrības „Skalbes” informāciju Konsultatīvais krīzes centrs sniedz 
diennakts konsultatīvo palīdzību krīzes situācijā jebkuram iedzīvotājam neatkarīgi 
no vecuma, aktuālākās ir attiecību, sociālās problēmas, piedzīvotās vardarbības un 
pašnāvības pieredze.

  Svarīgi ir panākt visu līdzatbildīgo Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu iesaisti un sa-
darbību sabiedrības veselības saglabāšanā un uzlabošanā, jo veselības aprūpe ir 
tikai viens no sabiedrības veselību ietekmējošiem faktoriem.

  Nozares eksperta viedoklis 
Solvita Olsena, Dr.iur, MD, zvērināta advokāte, LU Medicīnas fakultātes asociētā 
profesore

Veselīga dzīvesveida veicināšanai ir veikti pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām. Jā-
domā, ka programmas izpildē norādītie pasākumi dos ieguldījumu programmā noteikto 
mērķu sasniegšanā. Atzinīgi ir vērtējami pasākumi, kas ir mērķēti senioru veselības aiz-
sardzībai un uzlabošanai. 
Maz ir notikuši pasākumi, kas varētu uzlabot iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo 
veselību, kā arī veicināt prasmes, īpaši jauniešiem, rūpēties par savas reproduktīvās ve-
selības aizsardzību.
Pašvaldībai ir jāveicina jauniešu veselības aizsardzība. Zināms, ka labus rezultātus ie-
spējams sasniegt tad, ja jauniešiem ir pieejam speciāli organizēti jauniešiem draudzīgi 
veselības aprūpes pakalpojumu centri (Zviedrijas piemērs). 
Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību, īpaši primārās veselības aprūpes pakalpo-
jumu jomā, pašvaldībai ir jāattīsta ne tikai savu kapitālsabiedrību darbība, bet plašāk 
jāsadarbojas un jāatbalsta ārstiem, māsām, vecmātēm un rehabilitācijas speciālistiem 
piederošu primārās veselības aprūpes iestāžu atvēršanu un darbību tuvāk iedzīvotā-
jiem. Svarīgi būtu atbalstīt ģimenes ārstus, kuri ir gatavi veidot savas prakses ārpus 
lielajiem veselības centriem. Būtu jāmotivē ģimenes ārstus un māsas atvērt prakses 
tiešā sociālās aprūpes centru vai šādas aprūpes sniedzēju tuvumā. 
Pašvaldībai ir jāveicina zinātnē balstīta pieeja veselības aprūpes organizācijai un no-
drošināšanai, t.sk. plānojot un vērtējot pasākumus no pacientu tiesību un interešu aiz-
sardzības skatu punkta. 

Programmas izpildi būtu vairāk jāraksturo kvalitatīvi, šobrīd izpilde lielā mērā tiek rak-
sturota kvantitatīvi. Pārskatos nevajadzētu ietvert vai atsevišķi būtu jānorāda tie pa-
sākumi, kurus ārstniecības iestādes veic savu tiešo un normatīvos aktos noteikto pie-
nākumu izpildes procesā, piemēram, informācijas sniegšana par valsts apmaksātajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, remonti vai materiālu iegāde. Jāizskauž atkārtota 
veikto pasākumu norāde pārskatā.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U7.1. Dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu nodrošinā-
šana

  Attīstot sociālo pakalpojumu infrastruktūru Rīgas pilsētā, pārskata periodā īs-
tenoti vairāki nozīmīgi projekti:

  veikti telpu atjaunošanas darbi RSAC “Gaiļezers”, izveidots grupu dzīvoklis ar 
14 vietām Imantas 8.līnijā 1, k-3, veikta telpu atjaunošana BJC struktūrvienībās 
“Ziemeļi” un “Krīzes centrs”; 

  izveidoti divi dienas aprūpes centri personām ar smagiem garīga rakstura trau-
cējumiem ar 28 vietām Imantas 8.līnijā 1, k-3 un Ludzas ielā 43; 

  izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Imantas 8.līnijā 1, k-3, 
kurā dienas aprūpes centra pakalpojumu var saņemt līdz 25 bērniem un dienas 
centra pakalpojumu pilngadīgām personām līdz 50 personām dienā;

  izveidota jauna BJC struktūrvienība “Pārdaugava”, nodrošinot 24 jauniešiem pa-
kalpojumu “Jauniešu mājas”, kā arī RSD teritoriālais centrs “Bolderāja”;

  izveidota infrastruktūra izmitināšanas pakalpojuma sniegšanai sociālās rehabi-
litācijas programmas klientēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem, 
RP BJC struktūrvienība (iespēja vienlaicīgi uzturēties līdz 16 bērniem un jaunie-
šiem (Mežrozīšu ielā 43).

  Uzraudzības periodā uzsākta pansijas pakalpojuma nodrošināšana Ieriķu ielā 28, 
nodrošinot 20-27 vietas gadā, uzsāktas divas jaunas sociālās rehabilitācijas prog-
rammas jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, kā arī izveidots sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojums jauniešiem ar izmitināšanu un izveidota otra Rīgas patversmes 
mobilā brigāde. 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves 
kvalitāti un personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. Sociālo pakalpojumu uzdevumi 
ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu 
atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

7.2.att. Fragments no video zīmju valodā par Rīgas 
pilsētas pašvaldības sniegtajiem sociālajiem 

pakalpojumiem

7.1.att. Jaunatklātais RSD teritoriālais centrs 
“Bolderāja” Mežrozīšu ielā 43, Rīgā

7.3.att. Eiropas Sociālo pakalpojumu balvas 
pasniegšanas ceremonija

7.4.att. Kopienas centrs bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem “Ābeļzieds” Dzirciema ielā 24, Rīgā
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  Nodrošinot pakalpojumus atbilstoši pieprasījumam, nepārtraukti tika attīstīti 
esošie pakalpojumi: 

  īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums klientiem, kuri aktīvi veic darbības, lai 
mainītu savus dzīves apstākļus (pakalpojuma nodrošinājums pieauga no 52 līdz 
273 personām);

  dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem pakalpoju-
ma nodrošināšana (palielināts skaits vidēji līdz 10 vietām gadā);

  pakalpojuma nodrošināšana personām ar demenci (palielināts par 10 vietām); 

  grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšana personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem (palielināts vietu skaits par 30);

  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pilngadīgām 
personām, t.sk. ģimenes tipa institūcijās nodrošināšana (ik gadu nodrošinot pa-
pildu vairāk kā 100 vietas).

  Pārskata periodā tika slēgti deleģējuma līgumi par sociālo pakalpojumu nodro-
šinājumu:

  ik gadu noslēgts RD deleģējuma līgums par sociālā darba pakalpojumu ar SOS 
“Ģimeņu atbalsta centrs” (sniedzot pakalpojumu 97-147 ģimenēm gadā, kā arī 
2017.gadā noslēgts jauns projekta līgums par sociālā darba pakalpojuma snieg-
šanu ģimenēm ar bērniem, uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 58.pants – individuāla uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrāde, 
ar mērķi veicināt iespēju katram bērnam augt un attīstīties mīlošā, ģimeniskā 
vidē, stiprinot bioloģisko vecāku kapacitāti, sniedzot pakalpojumu vidēji 27-43 
ģimenēm gadā (56-84 bērniem);

  2016.gadā uzsākts finansēt biedrības “Svētās Ģimenes Māja” sniegto DC pakal-
pojumu pilngadīgām personām, Klostera ielā 5 un 7, sniedzot pakalpojumu vairāk 
kā 700 personām gadā;

  2020.gadā noslēgts līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par pat-
versmes pakalpojuma vīriešiem sniegšanu Cieceres ielā 1 (24 vietas) un līgums 
ar SIA “V.E.L.G.” par patversmes pakalpojuma vīriešiem un sievietēm sniegšanu 
Sofijas ielā 8 (78 vietas), lai nodrošinātu Rīgas patversmes klientiem distancēša-
nās iespējas patversmes telpās, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus 
saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību.

Būtiskas aktivitātes veiktas arī RV9 “Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis” ie-
tvaros, pilnveidojot sociālo pakalpojumu infrastruktūru.

7.6.att. Aprūpētās dzīvošanas mītne jeb pansija 
“Pārsla” Ieriķu ielā 28, Rīgā

7.5.att. Ģimenes tipa ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas centrs pilngadīgām 

personām

7.7.att. Sociālās uzņēmējdarbības piemērs Rīgā – 
kafejnīca “RB Cafe”

7.8.att. Aktivitātes dzīvespriekam Rīgas sociālās 
aprūpes centrā

77



U7.2. Pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitātes piln-
veidošana

  Lai informāciju nedzirdīgajiem Rīgas iedzīvotājiem par Rīgas pilsētas pašvaldības 
institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk. sociālās aizsardzības jomā pa-
darītu pieejamāku, tika sagatavoti 20 video zīmju valodā, no tiem astoņi par so-
ciālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. Video materiāli informē par paš-
valdības sociālās palīdzības (pabalstu), sociālo pakalpojumu pieejamību senioriem, 
ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem u.c.13

  Pārskata periodā pašvaldība pilnveidoja bezmaksas siltā ēdiena saņemšanas pakal-
pojumu. Atbalstot trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, dažādās Rīgas pil-
sētas apkaimēs darbojās 11 siltā ēdiena izdales punkti, kuros mazturīgie rīdzinieki, 
uzrādot Rīdzinieka karti, saņēma vidēji 1 400 porcijas dienā.14

  Lai nodrošinātu sasaisti starp personas vajadzību izvērtēšanu un lēmumu pieņem-
šanu par dažādu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pārskata periodā sadar-
bībā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” ir izveidota elektroniskā aprūpes 
plānošanas sistēma e-aprūpe jeb “ApSis”, kuru RSD izmanto kā efektīvu rīku admi-
nistratīvo resursu mazināšanai. Jāatzīmē, ka 2019.gadā Eiropas Sociālo pakalpoju-
mu balvas pasniegšanas ceremonijā Briselē, Rīgā radītā sistēma “ApSis” ieguva 
godpilno 5.vietu nominācijā “Labās prakses metodes un instrumenti”.15

  Pakāpeniski tika uzlabota vides pieejamība pašvaldības iestādēs. 2020.gadā veikts 
pētījums par vides pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs, kura ietvaros tika ap-
kopota informācija par valsts un pašvaldību iestāžu ēku infrastruktūras pieejamību 
balstoties uz pašu iestāžu pašnovērtējumu. Lai arī Rīgas pilsētā ir salīdzinoši labāki 
rezultāti kā citos Latvijas reģionos, kopumā tikai 12% no 304 publiskajām ēkām ir 
pieejamas visām sabiedrības grupām, 31% daļēji un 57% nepieejamas.16

  Regulāri veikta cenu pārskatīšana sociālajiem pakalpojumiem un atbilstoši sociālā 
pakalpojuma standarta aprēķinam palielināta cena sociālajiem pakalpojumiem.

  Lai izveidotu efektīvu sadarbības modeli krīzes un katastrofu gadījumā, kopš 2018.
gada tika apmācīti 32 pašvaldības speciālisti un 5 iestāžu vadītāji.

U7.3. Motivējošas sociālās palīdzības nodrošināšana

  Lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai, tika 
piešķirts vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. Par viena mazuļa pie-
dzimšanu tika piešķirti EUR 150, kas tika izmaksāts no 5 605 līdz 7 589 personām 
gadā. Savukārt par trīnīšu nākšanu pasaulē tradicionāli piešķīra EUR 4 500, kas 
tika izmaksāts 10 reizes pārskata periodā.

  Iesaistot sociālās palīdzības saņēmējus aktīvā līdzdarbībā savu sociālo problēmu 
risināšanā, ik gadu līdz pat 130 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti tika iesaistīti 
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Vienlaikus 
sociālā darba speciālisti sniedza līdz pat 4 751 konsultācijai gadā un iesaistīja 
dažādos līdzdarbības pasākumos atbilstoši risināmajai problēmai. Personām, 
kuras atteicās no līdzdarbības – līdz pat 119 personām gadā, sociālā palīdzība tika 
atteikta.

  Tika sniegts atbalsts iedzīvotājiem, nonākot krīzes situācijās, piedāvājot gan 
praktiskā rakstura palīdzību, gan psiholoģisko un informatīvo atbalstu: krīzes 
pabalstu, norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei, bezmaksas diennakts atbalstu, 
sniedzot tālruņa konsultācijas u.c. Kopumā laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam 
atbalsts sniegts vidēji 1 668 personām gadā. 2017.gadā atbalsta saņēmēju skaits 
saruka līdz 27 personām, ko ietekmēja izmaiņas tiesiskajā regulējumā17, savukārt 
2019. un 2020.gadā izsniegto pabalstu apjoms strauji pieauga saistībā ar Covid-19 
izplatību, attiecīgi 2019.gadā – 182 un 2020.gadā 897 personas saņēma vienreizēju 
pabalstu krīzes situācijā.

U7.4. Iedzīvotāju iesaistīšanas darba tirgū sekmēšana

  Lai sniegtu atbalstu ilgstošiem bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabal-
stu un kuriem nepieciešams attīstīt vai uzturēt darba iemaņas un sociālās prasmes, 
pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar NVA īstenoja nodarbi-
nātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, iesaistot līdz pat 661 bez-
darbniekam gadā. Piedaloties šajā pasākumā, bezdarbnieki pašvaldības teritorijā 
veica darbus, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.18

17. 09.02.2017. grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā, kurā mainīts krīzes situācijas definējums
18. https://lvportals.lv, 22.02.2021. 

13. https://ld.riga.lv, 13.01.2020. 
14. https://ld.riga.lv, 03.02.2020. un 16.12.2020.
15. https://ld.riga.lv, 18.12.2019.
16. https://www.lm.gov.lv/lv/media/14705/download
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  Lai veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, pārskata periodā Rīgas 
pilsētas pašvaldība sniedza atbalstu biedrībai “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns””, no-
drošinot telpas tās dibinātā sociālā uzņēmuma – kafejnīcas “RB Cafe” izveidei un 
attīstībai. 2020.gadā RD pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 
178, Rīgā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “RB Cafe”, kas ir pirmā ka-
fejnīca Rīgā, kurā strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām. Kafejnīcas primārais mēr-
ķis ir integrēt Latvijas darba tirgū iedzīvotāju grupas, kuras ir pakļautas sociālās 
atstumtības riskam.

  Sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” tika 
sniegti nodarbinātības atbalsta pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti, lai mazinātu 
un novērstu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju 
darba tirgū, strādājot gan ar konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. 
Tika nodrošinātas individuālas speciālistu konsultācijas, atbalsts individuāli un 
grupā, ekskursijas pie darba devējiem, darba prakse un dažādi semināri, pakal-
pojumu saņēma līdz pat 51 personai gadā.

  Laika posmā no 2016. līdz 2019.gadam tika izsludināti granta programmas “Sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” 
3 projektu konkursi. Granta saņēmēji līguma darbības laikā realizēja projektus, 
tādā veidā radot jaunas darba vietas un veicinot nodarbinātību sociālās atstum-
tības riska grupās.

  Lai palīdzētu studentiem pielietot, pilnveidot un padziļināt studiju kursu laikā apgū-
tās zināšanas, prasmes un kompetenci, gūt praktisku pieredzi sociālā darba vidē un 
priekšstatu par sociālā darba organizāciju pašvaldībā, RD LD parakstīja sadarbības 
līgumu ar RSU. Līgums paredz, ka RSU sociālā darba bakalaura studiju program-
mas 3.kursa studentiem pašvaldībā tiks nodrošinātas apmaksātas prakses vie-
tas.19

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Pārskata periodā Programmas Investīciju plānā RV7 ietvaros iekļauto investīciju pro-
jektu skaits svārstījās robežās no 1 līdz 5 projektiem gadā. Atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta finansiālajām iespējām, aktīva darbība notika pie RSAC un RP BJC 
ēku/telpu atjaunošanas, vides pieejamības uzlabošanas pašvaldības sociālo pakalpo-
jumu un veselības aprūpes sniedzēju institūcijās u.c. Savukārt, daļa no ieplānotajiem 
pašvaldības attīstības projektiem sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā nepietiekama 
finansiālā nodrošinājuma dēļ netika īstenoti un ir pārcelti uz vēlāku laiku (7.9.attēls).

19. https://ld.riga.lv, 13.05.2020.

7.9.attēls

  Budžets
Iedzīvotāju sociālā drošība un rūpes par neizsargātākajiem sabiedrības locekļiem ir 
viena no Rīgas pilsētas pašvaldības prioritātēm. Pārskata periodā Rīgas pilsētas paš-
valdības sociālajiem pakalpojumiem atvēlētais finansējums svārstījās robežās no EUR 
75  195,00 tūkst. līdz EUR 97 422,80 tūkst. gadā no kopējiem pamatbudžeta izdevu-
miem (7.10.attēls). 
Vidēji gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta sociālajai aizsardzībai atvēlēti ap-
tuveni 10% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Piešķirtie līdzekļi izlietoti sociā-
lajai aizsardzībai darbnespējas gadījumā, atbalsta sniegšanai gados veciem cilvēkiem 
un ģimenēm ar bērniem, iedzīvotāju atbalstīšanai bezdarba gadījumā un apgādnieka 
zaudējuma gadījumā, mājokļa atbalsta sniegšanai u.c.

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi sociālajai aizsardzībai un to īpatsvars 
kopējā pašvaldības budžetā 2014-2020

Avots: RD PAD
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  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV7 ietvaros noteikti 10 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (7.11.attēls):

 8 rādītājiem pozitīva
 1 rādītājam negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 3 rādītājiem
4 rādītāji ir pārsnieguši 2020.gadā plānoto vērtību.

RV7 rezultatīvo uzraudzības rādītāju analīze ļauj secināt, ka pārskata periodā kopumā 
vērojama pozitīva tendence iekļaujošas un aktivitāti motivējošas sociālās sistēmas at-
tīstībā Rīgas pilsētas pašvaldībā. RV7 rādītāju izpilde pārskata periodā vērtējama kā 
sekmīga, jo 6 no 7 uzraudzības rādītājiem ir vērojama pozitīva tendence attiecībā pret 
pārskata perioda sākumu. 
Vērtējot būtiskākās izmaiņas rādītāju dinamikā, jāatzīmē, ka pārskata periodā ievēroja-
mi sarucis sociālās palīdzības saņēmēju skaits – par 59%. 
Joprojām ir nepietiekošs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institū-
cijās pakalpojuma nodrošinājums pilngadīgām personām – rindā uz pārskata perioda 
beigām, t.i. 31.12.2020. bija 495 personas, lai arī pakalpojumu nodrošinājums ikgadēji 
tika palielināts – no 2014. līdz 2020.gadam pat par 40,3%. Savukārt, bērnu skaits insti-
tucionālajā aprūpē uzraudzības periodā samazinājās, jo pakāpeniski attīstās alternatī-
vās ārpusģimenes aprūpes pakalpojumi. 

7.10.attēls

Investīciju plāna RV7 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

Būtiski atzīmēt, ka pieaug aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju skaits un šāda ten-
dence varētu saglabāties arī turpmākajos gados, jo sabiedrība noveco, iedzīvotāju ve-
selības stāvoklis pasliktinās, kā arī pieaug personu ar invaliditāti skaits.
Tāpat grūti prognozēt, kāda veida sociālā aizsardzība būs nepieciešama turpmākajos 
gados saistībā ar Covid-19 izraisīto negatīvo ietekmi.

7.11.attēls

Sociālās palīdzības saņēmēju  
skaits samazinājies -58,9%

Pakalpojuma saņēmēju –  
bērnu skaits samazinājies -57,2%

Pakalpojuma saņēmēju – pilngadīgo 
personu skaits palielinājies +40,3%

Aizbildņu un audžuģimenēs 
ievietoto bērnu skaits bez būtiskām 

izmaiņām  

Avots: RD LD

Avots: RD LD

Avots: RD LD

Avots: RD LD
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  Kopsavilkums
  Covid-19 izraisītā pandēmija un krīze ir ievērojami ietekmējusi ikvienu Rīgas pilsētas 

iedzīvotāju. Esošā situācija liecina, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
un tās radīto ekonomisko, sociālo un psiholoģisko seku pārvarēšanai būs nepiecie-
šams ievērojams laiks, resursi un cieša sadarbība gan starp Rīgas pilsētas pašval-
dības struktūrvienībām un institūcijām, gan ar NVO, apkaimju biedrībām, privāto 
sektoru u.c. ieinteresētajām pusēm. 

  Lai palīdzētu rīdziniekiem atgūties no Covid-19 pandēmijas radītās sociāli ekono-
miskās ietekmes ir jādomā par atbalstu ikvienam sabiedrības loceklim, nevienu ne-
atstājot malā. Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst ģimenēm, kuras audzina trīs 
un vairāk bērnu, nepilnajām ģimenēm, personām virs darbspējas vecuma, cilvēkiem 
ar invaliditāti, 15-25 gadus veciem jauniešiem u.c. sociāli mazaizsargātām personu 
grupām.

  Apzinoties, ka sociālā drošība un aizsardzība ir ļoti svarīga sabiedrības un cilvēka 
dzīves prioritāte, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība īstenoja mērķtiecīgu 
darbu pie sociālās drošības sistēmas attīstības vietējā līmenī. Atzinīgi vērtējams 
Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgo struktūrvienību un institūciju darbs pie jaunu 
dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu ieviešanas. 

Sociālā darba pakalpojumu 
saņēmēju – ģimeņu skaits 

samazinājies -27,6%

Pakalpojuma saņēmēju – 
bērnu skaits palielinājies 

+18,2%

Pakalpojumu saņēmēju skaits 
palielinājies +70,9%

RSD klientu darbspējīgu 
nestrādājošu personu skaits 

samazinājies -66,6%

Pakalpojumu saņēmēju – 
pilngadīgo personu un bērnu 

skaits palielinājies +50,7%

Pakalpojuma saņēmēju – pilngadīgu 
personu skaits palielinājies +15,4%

Avots: RD LD Avots: RD LD

Avots: RD LD

Avots: RD LD Avots: RD LD

Avots: RD LD
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  Turpmākajos gados Rīgas pilsētas pašvaldībai svarīgi turpināt sistemātisku darbu 
pie esošo sociālo pakalpojumu pilnveidošanas, kā arī alternatīvu sociālās palīdzības 
veidu attīstīšanas, reaģējot uz demogrāfiskajām un sociālajām pārmaiņām un pro-
cesiem sabiedrībā.

  Pozitīvi vērtējama Rīgas pilsētas pašvaldības līdzšinēja pieeja mūsdienu IKT risinā-
jumu ieviešanai sociālās palīdzības jomā. Pārskata periodā pašvaldības sasniegumi 
tika atzinīgi novērtēti gan Eiropas Sociālo pakalpojumu balvas pasniegšanas cere-
monijā, iegūstot godpilno 5.vietu, gan Eiropas Sociālā tīkla organizētajā darba gru-
pas “Gadījumu pārvaldības sistēmas, ko izmanto sociālie dienesti” sanāksmē, gan 
arī Eiropas programmas “Active Assisted Living” forumā. 

  Lai veicinātu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās drošības un aizsardzības sistēmas 
attīstību, būtiski ir turpināt izstrādāt un ieviest inovatīvus tehnoloģiskos risināju-
mus. Tie palīdzētu sociālās jomas darbiniekiem sniegt pakalpojumus efektīvāk un 
savlaicīgāk, lai ikvienam rīdziniekam nodrošinātu iespēju justies sociāli aizsargātam, 
dzīvot patstāvīgu, pilnvērtīgu un cieņpilnu dzīvi.

  Jāatzīmē, ka pēc ilgāka pārtraukuma pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldībā 
darbu atsāka Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome, kuras sēdēs tiek 
izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi. Svarīgi nodrošināt, lai uz-
ticamas un konstruktīvas sadarbības ceļā Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā 
padome ar savu darbu veicinātu personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesos un veicinātu sadarbību starp personu ar invaliditāti pārstā-
vošajām NVO un Rīgas pilsētas pašvaldību.

  Ir jācenšas panākt, lai jautājumi par vides pieejamību, par iespējamiem atviegloju-
miem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invalidi-
tāti dzīves kvalitātes uzlabošanu tiktu iekļauti Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības 
dienas kārtībā.

  Rīgas pilsētas pašvaldības apkopotie dati liecina, ka pārskata perioda beigās Rīgā 
dzīvoja 2 455 bērni ar invaliditāti, savukārt RSD redzeslokā bija 1 245 bērni ar funk-
cionāliem traucējumiem.20 Ģimenēs, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 
vecākiem bieži vien ir ierobežotas iespējas sevi realizēt dzīvē, iesaistīties darba tir-
gū un sabiedriskajā dzīvē utt. Rīgas pilsētas pašvaldības pārskata periodā veiktā 

pētījuma dati liecina, ka šobrīd tikai ¼ daļai bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 
ir atbalsta persona.21 Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu ieteicams papildus jau eso-
šajiem sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, meklēt jaunus risinājumus ģimeņu 
ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbalstīšanai un viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. 

  Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta virkne sociālo pakalpojumu, taču grūti 
izvērtēt, vai šobrīd sniegtie pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši pieprasījumam. 
Būtu ieteicams pilnveidot uzraudzības sistēmu, kura skaidri iezīmētu sniegto pa-
kalpojumu apjomu pret nepieciešamību. Tāpat, neskatoties uz nepārtraukto sociālo 
pakalpojumu ieviešanu un attīstību, RP un IP izpilde parāda, ka virkne no plānota-
jiem/nepieciešamajiem pakalpojumiem uzraudzības periodā netika ieviesti finansē-
juma trūkuma dēļ.

  Nozares eksperta viedoklis 
Solvita Olsena, Dr.iur, MD, zvērināta advokāte, LU Medicīnas fakultātes asociētā 
profesore

Rīgā ir daudz trūcīgu cilvēku, bet pozitīvi vērtējams, ka samazinās to skaits. Skaidrs, ka 
programmas ietvaros veiktie pasākumi ir nepieciešami un pilnveidojami, lai mazinātu 
nabadzību. Nav ieviesti cilvēkiem bez pajumtes tik nepieciešamie patversmes, dienas 
un higiēnas centra pakalpojumi nepieciešamajā un plānotajā apmērā. Rīgā nav izveido-
ta atskurbtuve, kas nepieciešama, lai aizsargātu iereibušu cilvēku dzīvību un veselību, 
īpaši ziemas apstākļos. 
Rīgā saglabājas rindas uz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem 
pieaugušajiem. Nevar uzskatīt, ka pēdējo piecu gadu laikā būtiski ir uzlabota šo pa-
kalpojumu pieejamība. Fakts, ka personām ar garīgiem traucējumiem nav izveidoti visi 
plānotie grupu dzīvokļi, liek secināt, ka pašvaldība savu plānu nepilda pietiekamā ap-
mērā. Tas pats norādāms attiecībā uz pansijas izveidošanu un darbību. 
Labi, ka bērni var dzīvot audžu – un aizbildņu ģimenēs, bet 229 bērni ir institūcijās. 
Tāpēc tālāk jāsamazina institūcijās dzīvojošo bērnu skaitu, vienlaikus palielinot sociālo 
palīdzību un atbalstu audžuģimenēm. 
Uztraucošs ir sociālo darbinieku un speciālistu trūkums pašvaldībā. 
Pozitīvi vērtējams sociālo pakalpojumu skaita pieaugums personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, kā arī šos pakalpojumus saņēmušo personu skaits. 
Ir sniegta palīdzība sociāli neaizsargātām ģimenēm, bet norāde, ka esošie darbinieki 
pārsvarā ir strādājuši ar krīzes situācijām un augsta riska ģimenēm, liecina, ka vispārīgi 
šo ģimeņu sociālā aizsardzība nav pietiekama. 

20. https://ld.riga.lv, 29.10.2020. 
21. Pētījuma “Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem 
traucējumiem” prezentācija, 28.10.2020.
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Pamatoti tiek norādīts, ka pandēmijas dēļ samazinājies dienas centru pakalpojumu sa-
ņēmēju skaits. Pakalpojumi tika nodrošināti attālināti, bet ne visiem klientiem attālinā-
tu pakalpojumu saņemšana bija pieejama un piemērota. 
Pilsētnieku sociālai aizsardzībai un sociālai palīdzībai maz aizsargātajiem iedzīvotājiem 
ir jābūt Rīgas pilsētas prioritātei. Rīgai ir nepieciešami pieredzējuši darbinieki sociālās 
palīdzības jomā, tas sasniedzams, nodrošinot šiem darbiniekiem atbilstošu atalgojumu 
un labus darba apstākļus. 
Būtiski ir jāuzlabo jauniešu, kas cieš no dažāda riska faktoriem, t.sk. dzīvo trūcīgās ģi-
menēs, aizsardzība. Jāveido jauniešiem piemēroti centri un jāpilnveido jauniešiem mēr-
ķētie pakalpojumi. 
To bērnu un pieaugušo aizsardzībai, kuriem ir nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe, 
jānodrošina piemēroti dzīves apstākļi (grupu dzīvokļi un mājas, dienas centri tuvu dzī-
vesvietai, pansionāti utt.) un jānodrošina šīm institūcijām nepieciešamo speciālistu 
piesaiste. Jāattīsta atbalsta personu pakalpojums iedzīvotājiem, kuriem ir fiziska vai 
garīga rakstura ierobežojumi. Jānodrošina atbalsts tām privātām iniciatīvām, kas īste-
no šo cilvēku aizsardzību (piemēram, samazinot NĪN, piešķirot vaučerus utt.).
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde

U8.1. Drošas pilsētvides cilvēkiem radīšana un uzturēšana

  Tika pilnveidota videonovērošanas sistēma – videonovērošanas kameras uzstādī-
tas Rīgas publiskajās vietās, kurās ikdienā ir liela cilvēku koncentrācija, vietās, kur ir 
paaugstināta kriminogēnā situācija, kā arī nozīmīgos Rīgas objektos (Spīķeru kvar-
tālā, pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Grīziņkalnā, Ziedoņdārzā, Miera dārzā 
u.c.). Iegādāta un ieviesta jaunā videonovērošanas sistēma, kurai ir iespēja pieslēgt 
gan pilsētas, gan arī transportlīdzekļu videonovērošanas kameras. Noslēdzot pār-
skata periodu 2020.gadā tika nodrošināts pieslēgums (licences) 264  videonovēro-
šanas kamerām sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai, ar kuru palīdzību fiksēti 3 336 
un tiesībsargājošām iestādēm izsniegti 1 053 ieraksti, salīdzinājumam 2014.gadā – 
1  673 pārkāpumi un iesniegti 154 video ieraksti tiesībsargājošām iestādēm. Tāpat 
drošības uzlabošanas nolūkā pilsētvidē veikta pakāpeniska apgaismojuma ierīkoša-
na līdz šim neapgaismotās pilsētas ielās, novecojušo apgaismojuma līniju kapitālais 
remonts, kā arī apgaismojuma ierīkošana dzīvojamo namu iekškvartālu teritorijās. 
Pakāpeniski tika īstenota pāreja uz LED tehnoloģiju ieviešanu pilsētas apgaismo-
jumā, nodrošinot 50 tūkst. gaismekļu degšanu uz 2020.gada sākumu, no tiem 8,7 
tūkst. jeb 17,4% bija LED gaismekļu. 

  Drošības pasākumu pie/ uz ūdeņiem ietvaros glābti slīkstoši cilvēki (ik gadu izglābti 
5-13 slīkstoši cilvēki), regulāri veikti glābšanas darbi uz ūdens (vidēji gadā no 5 līdz 
30 glābšanas darbi), sniegta pirmā medicīniskā palīdzība (vidēji gadā 39 reizes), at-
rasti pludmalēs nomaldījušies bērni (vidēji gadā 17 bērni), vadītas lekcijas par dro-
šību pie, uz ūdens un ledus, kā arī apsekotas bīstamas vietas ledus monitorēšanas 
laika periodā.

RV galvenais uzdevums ir miera, kārtības un drošības nodrošināšana pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem. Tāpat nodrošināt noteiktās kārtības uzraudzību uz 
ūdeņiem un peldvietās, attīstot RPP attiecīgās struktūrvienības kapacitāti,  
lai novērstu dažādus pārkāpumus, galvenokārt vides jomā.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 

8.4.att. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 

8.3.att. Zvejniecības un ūdens satiksmes kontrole

8.1.att. RPP velo patruļa Rīgas ielās 8.2.att. RPP izglītojošo pasākumu 
skolēniem vadītāji – animatori

84



U8.2. Drošības uzturētāju darbības efektivitātes paaugstināšana

  Policijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas ietvaros RPP darbinieki piedalījās da-
žādu veidu kursos, semināros, vebināros, apmācībās un kvalifikācijas celšanas pa-
sākumos (kopumā ikgadēji organizētas vidēji 34 dažādas apmācības, kurās ikgadēji 
piedalījušies vidēji 805 dalībnieki), piemēram, policijas taktikas apmācības, pirmās 
palīdzības sniegšana, bērnu tiesību aizsardzība, agresīva pūļa kontrole, kopdarbība 
grupā, saskarsmes psiholoģiskās īpatnības, specifiku darbā pie izglītības iestādēm 
u.c. 

  Izveidota Instruktoru vienība, kas ir viens no RPP attīstības virzieniem. Vienībā ir 
apvienoti darbinieki, kas ir apmācīti darbam paaugstinātas psiholoģiskās un fiziskās 
spriedzes apstākļos.

  Pārskata periodā izveidota RPP Tūrisma nodaļa, kuras darbība orientēta uz palīdzī-
bas sniegšanu ārvalstu tūristiem (vidēji palīdzība sniegta 704 tūristiem gadā). 

  Kopš 2015.gadā ieviesta RPP mobilā aplikācija viedtālruņu lietotājiem, ar kuru var 
ne tikai operatīvi sazināties ar policiju, bet arī fiksēt pārkāpuma brīdi foto vai video 
formātā. Būtiski pārskata periodā pieaudzis arī saņemto izsaukumu skaits no 64 811 
2015.gadā līdz 118 560 2020.gadā, kas ir par 45% vairāk.

  Regulāri veikta policijas tehniskā nodrošinājuma un jaunāko tehnoloģiju ieviešana 
un attīstīšana: iegādātas piemērotas transporta vienības, mobilie telefoni, planšet-
datori ar uzlādes dokstacijām patruļgrupām, lielizmēra monitori dežūrdaļām, dator-
tehnika, mobilās videonovērošanas kameras u.c.

  Aktīva pašvaldības sadarbība tika veikta ar valsts institūcijām drošības un kārtības 
nodrošināšanā: kopā ar Valsts policiju vidēji gadā nodrošināti 611 masu pasākumi 
un veikti 23 reidi, tāpat reidi tika veikti kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts 
darba inspekciju.

  Zivju resursu aizsardzības jomā veiktas kuģošanas līdzekļu un makšķernieku pār-
baudes, kā arī izņemti nelikumīgi zvejas rīki un aizturēti maluzvejnieki. Reidu skaits 
pieauga no 399 peldlīdzekļu pārbaudēm 2014.gadā līdz 814 kuģošanas līdzekļu pār-
baudēm 2020.gadā.

U8.3. Drošības faktoru pilsētā nostiprināšana (pasākumi, akcijas)

  Pastāvīgs darbs tika veikts likumpārkāpumu prevencijā un izglītošanā nepilngadī-
gām personām gan mācību iestādēs, gan ģimenēs, kā arī izklaides vietās un uz ielas: 
ik gadu veiktas vidēji 2 464 individuālas preventīvas pārrunas ar nepilngadīgajiem 
un viņu vecākiem, 752 profilaktiski nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietā, 776 reizes 
vidēji gadā apsekotas nepilngadīgo pulcēšanās vietas un vispārizglītojošo mācību 

iestāžu piegulošās teritorijas, kā arī vidēji 93 pasākumi gadā notika sadarbībā ar 
citām institūcijām (piemēram, ar Probācijas dienestu, Valsts policiju, Bāriņtiesu, iz-
glītības iestādes atbildīgo personu, Dienas centriem, krīzes centriem, Rīgas Sociālo 
dienestu). Kopš 2018.gada tiek veiktas psiholoģiskas konsultācijas – no 320 līdz 506 
konsultācijām gadā (audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu izpildes lietu ietvaros, kā 
arī saistībā ar bērna deviantu uzvedību, krīzēm u.c.)

U8.4. Sociālo programmu veidošana, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu

Uzdevuma ietvaros netika sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm.

U8.5. Klaiņojošo dzīvnieku problēmas risināšana pilsētā

  Katru gadu tika rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju suņu un 
kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas ietvēra bezmaksas pakalpojumu Rīgas 
pilsētas attiecīga statusa iedzīvotājiem. Šīs programmas ietvaros pārskata periodā 
tika sterilizēti 1 828 kaķi un 121 suns, kā arī nepieciešamības gadījumā tika nodroši-
nāta eitanāzija 84 kaķiem un 60 suņiem. 

  2017.gadā stājās spēkā RD saistošie noteikumi22, kas nosaka suņa īpašnieka atbil-
dību suņa reģistrācijas kārtības ievērošanā un suņa turēšanas nodevas nomaksā. 
Saskaņā ar valsts mājdzīvnieku reģistru, Rīgā vērojams reģistrēto suņu pieaugums 
– no 28,7 tūkst. suņiem 2017.gadā līdz 38,6 tūkst. 2020.gadā, attiecīgi pieauga arī 
ieņēmumi, kas iekasēti ieturot suņu turēšanas nodevu.

  Veicinot klaiņojošo dzīvnieku depopulāciju, pārskata periodā kopumā tika sterilizē-
ti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves vietā 9 468 bezsaimnieka kaķi. Vienlaikus 
pārskata periodā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši 5 220 
savvaļas dzīvnieki, 10 376 negadījumos cietuši kaķi un 485 suņi, kā arī izķerti 6 053 
klaiņojoši suņi.

  Kopš 2016.gada RD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību “Juglas dzīv-
nieku aizsardzības grupa” noslēgts līgums par dzīvnieku uzturēšanu patversmēs, 
kurās tika nogādāti izķerti klaiņojošie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši 
bez saimniekiem. Laika posmā no 2016.gada līdz 2020.gadam tika uzņemti 3 517 suņi 
un 2 235 kaķi.

22. 11.01.2017. RD saistošie noteikumi Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā 
un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”
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  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Vērtējot Programmas Investīciju plāna īstenošanu, pārskata periodā IP ikgadēji iekļauti 
ap 30 projektiem, izņemot 2014.gadu, kad IP bija iekļauti tikai 7 projekti. Jāatzīmē, ka 
vairums no projektiem, kas bija saistīti ar apgaismojuma ierīkošanu, t.sk. tā projektē-
šanu vai ielu apgaismojuma kapitālo remontu, netika ieviesti nepietiekošā finansējuma 
dēļ, piemēram, 2020.gadā šāda veida projektu īpatsvars veidoja 84% jeb 16 no 19 ko-
pējiem nerealizētajiem projektiem. Savukārt starp lielākajiem realizētajiem projektiem 
jāmin videonovērošanas sistēmas attīstība un paplašināšana.

sturojošie rādītāji – ievērojami palielinājies policijas izsaukumu skaits, kas liecina arī 
par to, ka iedzīvotāji uzticas pašvaldības policijai. Pieaudzis ir arī ūdens satiksmes un 
zvejniecības reidu skaits, turpretī krities ir noziedzīgo nodarījumu skaits.
Kā viena no RPP prioritātēm ir strādāt ar bērniem profilaktiski, lai viņi paši neizdarītu 
pārkāpumus, diemžēl izglītojošo pasākumu skaits 2020.gadā strauji samazinājās, kas 
bija tiešs COVID-19 ietekmes rezultāts.

8.6. attēls

8.5. attēls

Investīciju plāna RV8 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV8 ietvaros noteikti 8 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sākuma 
vērtību ir šāda (8.6.attēls):

 5 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 3 rādītājiem
5 rādītāji pārsnieguši 2020.gadā plānotās mērķa vērtības.

Iedzīvotāju vērtējums par personisko (uz mājokļa) drošību ir salīdzinoši augsts un pa-
kāpeniski turpina pieaugt, 2020.gadā sasniedzot augstāko novērtējumu – 81% respon-
dentu snieguši pozitīvu viedokli. Uz situācijas uzlabošanos norāda arī citi drošību rak-

Vērtējums par drošību pieaudzis 
+3,7% 

Policijas izsaukumu skaits 
pieaudzis +82,9%

Izglītojošo pasākumu skaits 
samazinājies -73,6% 

Aizturēto skaits samazinājies -22,2% 

Avots: Aptauja

Avots: RPP

Avots: RPP

Avots: RPP
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  Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai pārskata periodā vei-
doja 1,9% – 2,2%. Lielāko izdevumu daļu veidoja līdzekļi, kas paredzēti pašvaldības po-
licijas darbības nodrošināšanai, piemēram, 2020.gadā tie bija EUR 18 490,9 tūkst. jeb 
99,8%, pārējo daļu veidoja izdevumi iepriekš neklasificētiem sabiedriskās kārtības un 
drošības pakalpojumiem. Pārējo pārskata perioda gadu budžeta izdevumu sadalījumu 
sabiedriskai kārtībai un drošībai un tā īpatsvaru no kopējā budžeta skatīt 8.7.attēlā. 
Papildus, ielu apgaismošanai vidēji gadā izlietoti EUR 7 82,05 tūkst., kas veidoja vidēji 
gadā 0,9% no kopējiem budžeta izdevumiem.

8.7.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi sabiedriskai kārtībai un
drošibai unto īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā 2014-2020

Avots: RD PAD

Noziedzīgo nodarījumu skaits samazinājies -19,4%
(uz 10 000 iedz.) -17,6% 

Neapgaismoto ielu garums 
nemainīgs  

Ūdens satiksmes reidu skaits 
pieaudzis +540,9%

Avots: CSP

RPA “Rīgas gaisma”

Avots: CSP

Avots: RPP
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  Kopsavilkums
  Pārskata perioda noslēgumā RPP joprojām pastāvēja darbinieku trūkums. Štata 

amata vietu skaits RPP veidoja 986, savukārt vakantas bija 124 vietas, līdz ar to 
darbinieku skaits 2020.gadā bija 862, t.i. 88% no kopējā štata vietu skaita.

  Lai uzlabotu drošības situāciju Rīgas pilsētas vietās ar augstāku noziedzības inten-
sitāti un veicinātu policijas klātbūtnes palielināšanu, nepieciešams turpināt darbu 
pie videonovērošanas sistēmas tīkla paplašināšanas.

  Pašvaldības policijas darba prioritātes jau vairākus gadus ir nemainīgas – paaugsti-
nāta uzmanība bērniem, vardarbības gadījumu novēršana ģimenē, efektīva drošības 
nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Lai arī turpmāk paaugstinātu dro-
šības uzturētāju darbības efektivitāti, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi pastāvīgi 
rūpēties par RPP materiāli tehnisko nodrošinājumu un darba apstākļu uzlabošanu.

  Ir svarīgi turpināt atbalstīt un attīstīt RPP aktīvu izglītojošu darbu ar skolēniem un 
jauniešiem skolās, bērnu un jauniešu svētkos u.c. publiskajos pasākumos.

  Ielu apgaismojuma atjaunošanas darbiem un pilnveidei ir būtiska loma ne tikai pil-
sētas infrastruktūras sakārtošanā, bet arī noziegumu prevencijā. Ieteicams palieli-
nāt līdzekļu ieguldījumu pilsētas apgaismojuma sakārtošanā. Līdz šim apgaismoju-
mam iedalītie līdzekļi nepārsniedz 1% no Rīgas pilsētas kopējā budžeta.

  Pārskata periodā būtiski pieaudzis zvejniecības kontroles reidu skaits, kam pateico-
ties samazinās nelikumīga zvejniecība Rīgas pilsētas ūdenstilpnēs.

  Ņemot vērā suņu skaita pieaugumu pilsētā, pieaug nepieciešamība pēc suņiem lab-
iekārtotas pilsētvides. 2020.gadā Rīgā bija 5 oficiāli suņu pastaigu laukumi. Tāpat 
pilsētvidē ir nepieciešami vairāk suņiem pielāgoti vides elementi – maisiņi suņu iz-
kārnījumu savākšanai un miskastes to izmešanai, suņu parki un citi.  Šī jautājuma 
risināšana būtiska ne tikai suņu saimniekiem.

  Nozares eksperta viedoklis 
Solvita Olsena, Dr.iur, MD, zvērināta advokāte, LU Medicīnas fakultātes asociētā 
profesore

Pozitīvi, ka pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar personisko un mājokļa drošību Rīgā. Tas 
liecina, ka RV8 daļā veiktie pasākumi dod plānotos rezultātus. 
Policijas darba gadījumi, kas saistīti ar Covid-19 noteikumu kontroli, būtu jāuzskaita un 
jāanalizē atsevišķi, jo tiem ir specifisks, tieši ar pandēmiju saistīts raksturs.
Labi, ka samazinās izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits gan absolūti, gan uz 10 000 
iedzīvotājiem. Tas ļauj domāt, ka 2020.gadā Rīgā drošība ir uzlabojusies. 

Esošie sabiedriskās kārtības un pilsētas drošības uzskaites procesi ir jāpilnveido un jā-
uzlabo. Nav pietiekami uzskatīt tikai kvantitatīvos datus, būtu svarīgi norādīt datus, 
kas kvalitatīvi raksturo kārtības un drošības uzlabošanos gan vispārīgi, gan Rīgas ap-
kaimēs. 
Pozitīvi vērtējami pasākumi, kas veikti, lai pilnveidotu policijas darbinieku zināšanas 
un prasmes drošības pasākumu organizēšanā un veikšanā, īpaši bērnu un personu ar 
garīga rakstura traucējumiem tiesību jomā. 
Pašvaldības policijas darbībai primāri ir jābūt mērķētai uz sadarbību ar iedzīvotājiem. 
Arī gadījumos, ja pašvaldības policija fiksē kādu noteikumu pārkāpumu, vienmēr būtu 
jāizvērtē principa “konsultē vispirms” piemērošana. 
Atzīstami vērtējami gan glābšanas darbi pludmalēs, gan veiktie pasākumi bērnu un 
jauniešu drošības uzlabošanai pie ūdeņiem, t.sk. apsekojot bīstamas vietas. 
Tāpat pozitīvi ir vērtējama RD iestāžu darbība, kas vērsta uz klaiņojošo dzīvnieku radī-
to problēmu ētisku risināšanu. Lielais dzīvnieku patversmēs nogādāto dzīvnieku skaits 
rāda, ka šī problēma ir aktuāla un tālāk risināma. Ir jāpalielina sterilizēto kaķu skaits, 
turpinot sniegt palīdzību arī dzīvnieku trūcīgajiem saimniekiem.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U9.1. Nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda atjaunošanas veicināšana

  Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība īstenoja informatīvi izglītojošo darbu ar 
māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju tehniskā 
stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem (informatīvie pasākumi 
un prezentācijas). “Atvērto durvju dienu” pasākumu ietvaros ikvienam pilsētas 
iedzīvotājam tika sniegta iespēja aplūkot atjaunotās dzīvojamās mājas Finiera 
ielā 15, Bauskas ielā 51, Augusta Dombrovska ielā 49 un Ļermontova ielā 8 un uzdot 
jautājumus par dzīvojamo māju atjaunošanas iespējām Rīgā.

  Ar mērķi veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot dzīvojamo ēku 
energoefektivitāti, uzraudzības periodā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedza aktīvu 
atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpaš-
niekiem dzīvojamo māju energoauditu un energosertifikācijas veikšanā. Kopumā 
pārskata periodā vairāk nekā 500 dzīvojamajām mājām ir veikta energoefek-
tivitātes novērtēšana, izstrādājot energoaudita pārskatu un sagatavojot ēkas 
energosertifikātu.

U9.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu atjaunošanas un labiekārtošanas veicināšana

  Lai sniegtu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, tādējādi palie-
linot ēku energoefektivitāti un atjaunojot to tehnisko stāvokli, laikā no 2017. līdz 
2019.gadam Rīgas pilsētas pašvaldība dzīvokļu īpašniekiem sniedza finanšu palīdzī-
bu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajās mājās un dzīvojamo māju 
atjaunošanai. Kopš 2020.gada pašvaldība sāka īstenot mērķprogrammu “Rīgas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai”. Vienlaikus 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumu īstenošanai tika sniegta iespēja ar ALTUM palīdzību piesaistīt 

Mājokļu jomā pilsētā galvenais mērķis ir nodrošināt Rīgas 
iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem un pakalpojumiem,  
kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis

9.3.att. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kaņiera ielā 4B, 
Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

9.2.att. Atvērto durvju dienas noslēguma 
pasākums pie atjaunotās daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Ļermontova ielā 8, Rīgā

9.1.att. Iekškvartālu piebraucamo ceļu 
seguma remontdarbi Rīgas pilsētas apkaimēs

9.5.att. Sociālo dzīvojamo māju komplekss 
Imantas 8.līnijā 1, Rīgā

9.4.att. Bērnu rotaļu un jauniešu vingrošanas 
laukuma izbūve Kameņu ielā, Rīgā

9.6.att. Iedzīvotāju tikšanās par publiskās ārtelpas 
attīstību Rīgas pilsētas apkaimēs
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ERAF finansējumu. Kopumā uzraudzības periodā ALTUM programmai tika pie-
teikti 114 RNP apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energo-
efektivitātes paaugstināšanas projekti.23 

  Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja īstenot 2012.gadā iesākto 
galvaspilsētas iekškvartālu sakārtošanas programmu. Uzraudzības periodā iekš-
kvartālu brauktuvju, trotuāru un pievedceļu tehniskā stāvokļa atjaunošana veikta 
Āgenskalnā, Bolderājā, Daugavgrīvā, Imantā, Juglā, Ķengaragā, Pļavniekos, Purv-
ciemā, Teikā, Vecmīlgrāvī u.c. 

  Veicinot patīkamas dzīves vides ap mājokļiem radīšanu, pārskata periodā tika kopti 
un labiekārtoti Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi. Izveidota 
Dārznieku vienība, kura veica apstādījumu sakopšanas darbus, t.sk., zālāju kopšanu, 
zāles pļaušanu, savākšanu utt. Tāpat tika uzstādītas atkritumu urnas, velosipēdu 
turētāji, atpūtas soli – iedzīvotāju ērtībām Rīgas apkaimēs uzstādīti vairāk nekā 1 
350 jauni atpūtas soliņi u.c.

  Nodrošinot kvalitatīvus un drošus rotaļlaukumus pilsētvidē, tika turpināta nolie-
toto bērnu rotaļlaukumu elementu demontāžu un jaunas rotaļu un vingrošanas 
infrastruktūras ierīkošana Čiekurkalna 4.šķērslīnijā, Lielvārdes un Kleistu ielas 
kvartālos, Dagdas ielā 6, Kameņu ielā, Murjāņu ielā, Vecmīlgrāvja 1.līnijā u.c.

U9.3. Mājokļu pielāgošanas personām ar funkcionāliem ierobežojumiem veicināša-
na

  Lai veicinātu mājokļa un vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, Rīgas 
pilsētas pašvaldība sniedza atbalstu dzīvojamo telpu pielāgošanai. Pārskata perio-
dā kopumā dzīvojamās mājās uzstādīti 112 pacēlāji, bet 374 personām piešķirts 
pašvaldības pabalsts mājokļa pielāgošanai. Pacēlāju ierīkošana un servisa dzī-
vokļu paredzēšana tika iekļauta arī sociālās dzīvojamās mājas Aglonas ielā 35, k-1, 
kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 28 pārbūves projektos.

  Nodrošinot vides pieejamību pie dzīvojamām mājām, pašvaldība turpināja veikt 
lieveņu remontus, kā arī ierīkot/atjaunot dzīvojamo māju pandusus bērnu ratiņu 
un ratiņkrēslu uzbraukšanai: 2017.gadā panduss ierīkots pie dzīvojamās mājas Ik-
šķiles ielā 9, 2018.gadā atjaunots panduss dzīvojamā mājā Emmas ielā 15, 2019.gadā 
veikta lifta izbūve sociālajā dzīvojamā mājā Lubānas ielā 48, ierīkotas automātiskās 
ieejas durvis un veikts cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pacēlāja remonts RSD, 
Mazā Lubānas ielā 8, kā arī nodrošināts uzbrauktuves remonts Dzirciema ielā 24.

  Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu 
apvienība “Apeirons”” un SIA “Ozola&Bula” pārstāvjiem pārskata periodā uzsā-
ka darbu pie vadlīniju izstrādes sociālo dzīvojamo māju, t.sk., servisa dzīvokļu 

projektēšanai,24 kā ietvaros izvērtētas sociālo dzīvojamo māju iedzīvotāju vēlmes 
un sociālo dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieredze, kā arī ņemti vērā ergoterapei-
tu ieteikumi. 

U9.4. Pašvaldības īpašumā esošo mājokļu atjaunošanas un infrastruktūras uzturē-
šanas un uzlabošanas nodrošināšana

  Lai pārbūvētu dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas par mazgabarīta daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām vai sociālajām dzīvojamām mājām, Rīgas pilsētas 
pašvaldība nodrošināja iedzīvotāju izvietošanu no ēkas Ziepju ielā 11, Prūšu ielā 
25A, Valmieras ielā 24, Katrīnas ielā 18, Dolomīta ielā 1, Valdlauču ielā 10 un Man-
gaļsalas ielā 21 citās dzīvojamās telpās.

  Pārskata periodā pabeigti ēkas pārbūves darbi sociālām dzīvojamām mājām Ag-
lonas ielā 35, k-1, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ieriķu ielā 28. Dzīvojamās 
mājas Valdlauču ielā 10 pārbūves rezultātā izbūvēti 18 labiekārtoti dzīvokļi, kas 
izīrēti personām, kuras bija reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautāju-
mu risināšanai.

U9.5. Pašvaldības īres un sociālo mājokļu fonda paplašināšana

  Rīgas pilsētas pašvaldības īres un sociālo mājokļu fonda paplašināšanai pārskata 
periodā ir veikti sekojošie darbi:

  2014.gadā ekspluatācijā nodotas trīs sociālās dzīvojamās ēkas Imantas 8.lī-
nijā 1 ar 286 dzīvokļiem, t.sk., dzīvokļi cilvēkiem ar kustības traucējumiem un 
grupu dzīvokļi;

  2016.gadā ekspluatācijā nodota atjaunotā dzīvojamā ēka Ieriķu ielā 28 ar 71 
dzīvokli, no kuriem 21 dzīvoklis nodots grupu dzīvokļu lietošanā;

  2016.gadā ekspluatācijā nodota sociālā dzīvojamā ēka Aglonas ielā 35 k-1 ar 
215 dzīvokļiem, t.sk., dzīvokļi cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

  2016.gadā veikta mājas daļas pārbūve Dubultu ielā 4, kur izbūvēti 15 dzīvokļi 
un Mārupes ielā 39, kur izbūvēts 31 dzīvoklis piešķiršanai personām, kas reģis-
trētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

  2019.gadā veikta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10, pārbūve, kur izbūvēti 
18 dzīvokļi, kas piešķirami personām, kas reģistrētas pašvaldības palīdzības sa-
ņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

23. https://www.riga.lv, 23.12.2020. 
24. https://www.riga.lv, 17.03.2021. 
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  2020.gadā atklāja pirmo būvniecības kārtu jaunajam RD sociālajam projek-
tam, kura ietvaros Mežrozīšu ielā 43 realizēta trīs savstarpēji saistītu sociālo dzī-
vojamo māju būvniecība 12 832 m2 platībā.25 

U9.6. Dzīvojamā fonda monitoringa sistēmas izstrāde

  RNP pārvaldībā esošā dzīvojamā fonda monitoringa sistēmas izstrādes ietvaros ir 
izveidots RNP apkalpojamo māju saraksts, kurā ir apkopota un tiek aktualizēta pa-
matinformācija par katru dzīvojamo māju. RNP failu servera tīklā izveidots vienots 
fails ar plānotiem remontdarbiem RNP pārvaldīšanā esošajām ēkām, kā arī pa-
stāvīgi tiek veikta informācijas aktualizēšana par plānotu remontdarbu izpildi.

  Pašvaldības SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pārvaldībā esošā dzīvojamā fonda monito-
ringa sistēmas izstrādes ietvaros ir izveidota un tiek uzturēta klientu apkalpošanas 
sistēma nepieciešamo darbu apzināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas 
ēku tehniskās apsekošanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.

U9.7. Iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņas veicināšana daudzdzī-
vokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos 

  Lai izglītotu dzīvokļu īpašniekus, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība no-
drošināja informatīvo materiālu par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaim-
niekošanas jautājumiem sagatavošanu un izplatīšanu. Rīgas pašvaldības tīmekļa 
vietnēs (RD, RD MVD un RNP tīmekļa vietnēs) ievietota un regulāri aktualizēta 
informācija par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem. Dzīvokļu īpašnieku 
ērtībām ir paplašinātas portāla www.e-parvaldnieks.lv iespējas.

  Pārskata periodā māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem tika 
sniegtas vairāk nekā 16 000 konsultāciju, t.sk., klātienē, telefoniski un elektronis-
ki, par kopības lēmumu pieņemšanu, zemes piespiedu nomu u.c. ar dzīvojamo māju 
pārvaldīšanu saistītiem jautājumiem. Pašvaldība rīkoja bezmaksas apmācības 
dzīvojamo māju pilnvarotajām personām par māju pārvaldīšanas un apsaimnie-
košanas juridiskiem aspektiem, grāmatvedību, remontdarbu plānošanu, finansēša-
nu utt.

U9.8. Publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumu veicināšana 

  Lai rastu vispiemērotākos risinājumus publiskās ārtelpas atjaunošanai Rīgas pilsē-
tas apkaimēs, pārskata periodā pašvaldības uzmanība pievērsta dažādu ieintere-
sēto pušu iesaistei un jaunu sadarbības formu attīstībai publiskās telpas radīšanas 

procesā. 2019.gada rudenī, iesaistot RTU, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augst-
skolas “RISEBA” studentus, iedzīvotājus, NVO un nozaru speciālistus, izstrādāti 
priekšlikumi teritoriju labiekārtošanas un attīstības darbiem Lomonosova ielā 
12C, Maskavas forštatē un Duntes ielā (Ozolaines parkā), Sarkandaugavā.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Pārskata periodā Programmas Investīciju plānā RV9 ietvaros iekļauto investīciju pro-
jektu skaits svārstījās robežās no 19 līdz 40 projektiem gadā. Atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta finansiālajām iespējām, aktīva darbība notika pie vienkāršotās 
atjaunošanas projektu īstenošanas – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības 
uzlabošanai, RNP pārvaldāmo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju infrastruktūras uzturē-
šanas un uzlabošanas, rotaļu un vingrošanas laukumu izbūves u.c. Sekmīgi norisinājās 
darbs pie būvprojekta izstrādes Mūkusalas ielas krasta promenādes un Aldara parka 
pārbūvei. Daļa no ieplānotajiem pašvaldības attīstības projektiem kvalitatīvas dzīves 
vides radīšanai nepietiekama finansiālā nodrošinājuma dēļ netika īstenoti un ir pārcelti 
uz vēlāku laiku (9.7.attēls).

25. https://www.riga.lv, 12.06.2020.

9.7.attēls

Investīciju plāna RV9 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD
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  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV9 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji (9.8.attēls):
RV9 sasniedzamo rādītāju sasniegšanas tendence pret sākuma vērtību ir šāda: 

 6 rādītājiem pozitīva
 3 rādītājiem negatīva
 2 rādītājiem bez būtiskām izmaiņām

3 rādītāji ir sasnieguši/pārsnieguši 2020.gadā plānoto vērtību.

RV9 rezultatīvo uzraudzības rādītāju analīze ļauj secināt, ka pārskata periodā kopumā 
vērojama pozitīva tendence noteikto rādītāju sasniegšanā, kas saistīti ar dzīvojamo tel-
pu lietošanu. Pozitīvi vērtējams fakts, ka, pēdējos gados ir augoša tendence uzbūvēto 
dzīvojamo ēku kopējai platībai, taču tai pat laikā jāatzīmē, ka salīdzinot ar Baltijas val-
stu galvaspilsētām – Tallinu un Viļņu, kopējie Rīgas dzīvokļu attīstības apjomi joprojām 
ievērojami atpaliek. Uzraudzības periodā, pateicoties Rīgas pilsētas pašvaldības veik-
tajam mērķtiecīgajam darbam, vairākās Rīgas apkaimēs ir izbūvēti jauni bērnu spēļu 
un fizisko aktivitāšu laukumi. Līdz ar to, ir palielinājies vidējais iedzīvotāju īpatsvars 
no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 500 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieeja publiskiem 
rotaļlaukumiem (+17,5%). Vienlaikus, jāatzīmē, ka RV9 īstenošana pārskata periodā ir 
bijusi cieši saistīta ar RV4 un RV13 īstenošanu.

9.8.attēls

Apsaimniekošanas maksa 
pieaugusi +11,1%

Vidējais mājokļa kvalitātes 
vērtējums palielinājies +4,7%

Mājokļu labiekārtotības līmenis  
bez būtiskām izmaiņām  

Pieeja publiskiem rotaļu laukumiem 
uzlabojusies +17,5%

Avots: CSP

Avots: Pētījums

Avots: CSP

Avots: Pētījums

Dzīvojamais fonds uz vienu 
iedzīvotāju palielinājies +6,7%

Uzbūvētu dzīvojamo ēku platība 
palielinājusies +3,8%

Avots: RD PAD aprēķini, izmantojot CSP datus Avots: CSP
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  Telpiskais monitorings
Stratēģiskās nostādnes pilsētvides attīstībai paredz, ka jāveicina kvalitatīvas dzīves vi-
des veidošana, jo īpaši daudzdzīvokļu māju dzīvojamos rajonos; jāierobežo iekšpagal-
mu apbūve; vēsturiskās apbūves pielāgošanu mūsdienu komforta prasībām, saglabājot 
tās kultūrvēsturisko vērtību; jāveicina savrupmāju un cita veida mazstāvu dzīvojamās 
apbūves īpatsvara pieaugums Rīgas dzīvojamā fondā; jāveido pakāpeniska stāvu no-
maiņa un jārespektē vēsturiskais apbūves raksturs.
Lai novērtētu apbūvi un tās izmaiņas pilsētvidē, uzraudzības periodā 2016. un 2020.
gadā veiktajā pētījumā “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” tika veikts apbūves novērtējums, izmantojot 3 para-
metrus:

  Pilsētbūvnieciskais faktors/plānojuma struktūra, novērtējot iedibinātās apbūves 
struktūru, izvērtējot apkaimes vertikālās struktūras plānojumu – augstceltnes pa-
kāpenisku nomaiņu uz mazstāvu apbūvi;

  Ēku fiziskā kvalitāte/nolietojums, novērtējot dzīvojamās ēkas apkaimēs pēc to uz-
celšanas perioda;

  Degradēto objektu skaits apkaimē, novērtējot degradētos objektus pilsētas teri-
torijā.

Novērtējot apbūvētās vides kvalitāti pilsētā, secināms, ka tādas apkaimēs kā Atāzene, 
Berģi, Bieriņi, Buļļi, Čiekurkalns, Dreiliņi, Jaunciems, Kleisti, Ķīpsala, Mežaparks, Pļav-
nieki, Vecāķi un Ziepniekkalns ir salīdzinoši augstāks novērtējums. Turpretī Dārziņos, 
Mūkupurvā, Pētersalā-Andrejsalā, Rumbulā, Škirotavā un Trīsciemā ir salīdzinoši zems 
novērtējums.
Veicot 2020.gada apbūves novērtējumu salīdzinājumu ar 2016.gadu, secināms, ka iz-
maiņas galvenokārt ietekmēja degradēto objektu skaita izmaiņas apkaimēs. Rezultātā 
2020.gadā apbūvētās vides kvalitātes vērtējums ir pasliktinājies Šķirotavas apkaimē, 
kur palielinājies degradēto objektu skaits, savukārt uzlabojumi vērojami Beberbeķos, 
Maskavas forštatē, Salas, Kundziņsalas un Voleru apkaimēs.

Rotaļlaukumu pieejamības un kvalitātes 
vērtējums palielinājies +9,5%

Veikalu pieejamības vērtējums 
samazinājies -6,9%

Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu 
kvalitāti palielinājies +13,6%

Veikalu ar pirmās nepieciešamības 
precēm pieejamība samazinājusies -9,2%

Iedzīvotāju vērtējums bez būtiskām 
izmaiņām  

Avots: Pētījums

Avots: Ekspertu veikts pētījums

Avots: Aptauja

Avots: Pētījums

Avots: Aptauja
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  Kopsavilkums
  Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis ir pamatu pamats katra Rīgas pilsētas 

iedzīvotāja fiziskai un sociālai labklājībai. Mūsdienu dzīves prasībām atbilstoša mā-
jokļa pieejamība un kvalitāte ir nozīmīgs Rīgas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstī-
bas priekšnoteikums. 

  Pārskata periodā Rīgas pilsētas sabiedrībā notiekošo demogrāfisko un sociālo pār-
maiņu un procesu analīze ļauj secināt, ka dažādu iedzīvotāju grupu vēlmēm, vaja-
dzībām un iespējām atbilstošs mājokļu piedāvājums ietekmē Rīgas pilsētas kon-
kurētspējīgas priekšrocības salīdzinājumā ar citām apdzīvotajām vietām Latvijā un 
ārzemēs. Plašs un daudzveidīgs mājokļu piedāvājums var stimulēt Rīgas ekonomiku 
un apturēt rīdzinieku aizplūšanu no pilsētas.

  Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai noteikto 19 RV vidū RV9 ir 
īpašs ar to, ka tā ietvaros paredzēto uzdevumu un plānoto pasākumu īstenošana ir 
saistīta gan ar ikdienas Rīgas dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
jautājumiem, gan ar dzīvojamās infrastruktūras attīstības projektiem, kuru rezultāti 
būs jūtami ilgtermiņā.

  Nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda atjaunošana ir saglabājusi savu aktuali-
tāti arī uzraudzības perioda beigās. Ir pozitīvi vērtējams Rīgas pilsētas pašvaldības 
uzraudzības periodā sniegtais atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarota-
jām personām un dzīvokļu īpašniekiem ēku tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu īstenošanai. 

  Tomēr kā liecina atjaunoto un nosiltināto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpatsvars 
kopējā Rīgas pilsētas dzīvojamā fondā, rīdziniekiem pieejamais informatīvais, kon-
sultatīvais un finansiālais atbalsts šobrīd ir nepietiekams. Dzīvokļu īpašniekiem 
trūkst zināšanu, iemaņu, savstarpējas uzticēšanās un motivācijas iesaistīties dzīvo-
jamās mājas apsaimniekošanā un pārvaldīšanā, t.sk., atjaunošanā un energoefekti-
vitātes paaugstināšanā.

  Līdz ar to, lai panāktu lielāku progresu Rīgas dzīvojamā fonda atjaunošanā un ener-
goresursu efektīva izmantošanā, ir nepieciešama vēl ciešāka un koordinētāka paš-
valdības atbildīgo institūciju sadarbība un rīcība, maksimāli iesaistot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pilnvarotās personas, dzīvokļu īpašniekus, dzīvokļu īpašnieku bied-
rības u.c. ieinteresētās puses. 

  Ņemot vēra, ka viens no Rīgas dzīvojamā fonda atjaunošanu kavējošajiem faktoriem 
ir dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties un uzņemties atbildību par ēku tehniskā stā-
vokļa un energoefektivitātes uzlabošanas darbu īstenošanu, pašvaldībai ieteicams 
izvērtēt iespēju papildus pastāvošai dzīvojamo māju atjaunošanas metodei, kad 

Avots: RD PAD

9.9. attēls
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mājas atjaunošana tiek uzsākta pēc dzīvokļu īpašnieku biedrības iniciatīvas, ieviest 
alternatīvo metodi, kas paredz, ka dzīvojamās mājas atjaunošana tiek uzsākta pēc 
pašvaldības iniciatīvas, nozīmējot atjaunošanas procesa administratoru, kas īsteno 
attiecīgā nama atjaunošanu.

  Ņemot vēra, ka daudzas Rīgas pilsētas apkaimes raksturo tipveida jeb sērijveida 
dzīvojamā apbūve, pašvaldībai būtu lietderīgi izstrādāt tipveida dzīvojamo māju 
(piem., 119., 316., 464., 602. utt. sērijas ēku) atjaunošanas un energoefektivitātes uz-
labošanas projektus, ko kā pamatu turpmāk varētu izmantot daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju dzīvokļu īpašnieku biedrības, māju pārvaldītāji, apsaimniekotāji utt.

  Apzinoties, ka vides pieejamība ir viens no svarīgākajiem kvalitatīvas dzīves vides 
elementiem, uzraudzības periodā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedza atbalstu mā-
jokļu pielāgošanai personām ar funkcionāliem ierobežojumiem. Aizvadīto gadu laikā 
tika uzstādīti pacēlāji, veikts lieveņu remonts, ierīkoti un atjaunoti pandusi bērnu 
ratiņu un ratiņkrēslu uzbraukšanai pie dzīvojamajām mājām u.c. 

  Lai ikviens sabiedrības loceklis neatkarīgi no viņa vecuma, veselības stāvokļa, fizis-
kām spējām u.c. faktoriem varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visās 
Rīgas pilsētas dzīves jomās, vides pieejamības jautājumiem ir jābūt patstāvīgi ie-
kļautiem Rīgas pilsētas pašvaldības darba kārtībā. Svarīgi vērtēt un analizēt paš-
valdības realizējamu infrastruktūras projektu un īstenojamu pasākumu sniegumu 
Rīgas pilsētvides pieejamības veicināšanā cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežoju-
miem, jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem u.c. sabiedrības locekļiem.

  Rīgas pilsētas bulvāri, laukumi, krastmalas, parki, dārzi, skvēri, meži un publiskie 
ūdeņi ir rīdzinieku iecienītās atpūtas, socializēšanās un pulcēšanās vietas. Mainīgā 
epidemioloģiskā situācija aizvadītajos gados un valstī noteiktie pulcēšanās ierobe-
žojumi iekštelpās tikai palielināja publiskās ārtelpas nozīmi rīdzinieku dzīvē, jo tā 
sniedza iespēju pastaigāties, atpūsties un sportot svaigā gaisā, ievērojot attiecīgos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldības aktīvi strādāja pie galvaspilsētas pub-
liskās ārtelpas apsaimniekošanas un attīstības. Ir veikti nepieciešamie sagatavo-
šanas darbi jaunu Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas attīstības projektu īstenošanai 
– noslēdzas Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, sekmīgi norisinājās darbs 
pie būvprojekta izstrādes Mūkusalas ielas krasta promenādes un Aldara parka pār-
būvei. Turpmākajos gados ir svarīgi mērķtiecīgi un pārdomāti turpināt īstenot visus 
iesāktos projektus, kā arī ES struktūrfondu un KF plānošanas periodā 2021.-2027.
gadam meklēt jaunas ES fondu atbalsta iespējas Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas 
kvalitātes, funkcionalitātes un drošības paaugstināšanai.

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Lielmanis, SIA “Mailītis A.I.I.M.” arhitekts

Rīgas dzīvojamais fonds lielākoties ir novecojis un, raugoties no energoefektivitātes, 
tehnisko prasību un vides pieejamības skatu punkta, neatbilst mūsdienu dzīves pra-
sībām. Pozitīvi vērtējamas pārskata periodā sāktās atbalsta programmas dzīvojamo 
māju atjaunošanai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kas dod iespēju uzla-
bot pilsētas vēsturisko teritoriju tēlu. Jāatzīmē arī iepriekš uzsāktās daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju iekšpagalmu atjaunošanas programmas turpināšanas nozīmi attālākās 
apkaimju vietās, kā arī esošu un jaunu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumu atjaunošanu 
un ierīkošanu.
Sāktās līdzfinansējuma programmas vēlams turpināt un uzlabot, papildinot tās gan ar 
informatīviem materiāliem par risinājumiem un labo praksi kvalitatīvas vides veidoša-
nā, gan ar izglītojošiem materiāliem un profesionāļu izstrādātām vadlīnijām sabalansē-
ta un vienota Rīgas pilsētas vizuālā tēla veidošanai.
Pozitīvi vērtējami centieni iesaistīt iedzīvotājus pilsētas attīstības procesos un sadar-
bība ar pilsētas apkaimju biedrībām. Šo procesu vēlams papildināt ar šobrīd neaktīvo 
apkaimju integrāciju, lai ilgtermiņā nerastos plaisa starp aktīvajām un neaktīvajām ap-
kaimēm. 
Rīgas pašvaldībai ieteicams apskatīt un izvērtēt jauno ģimeņu, speciālistu un ekono-
miski aktīvās sabiedrības daļas intereses un vajadzības, lai, balstoties uz šo informāciju, 
spētu tos piesaistīt dzīvei Rīgā. Nepieciešams mazināt birokrātisko slogu attīstītājiem.
Lai pilsētas apkaimes būtu apdzīvotas un savstarpēji saistītas, Rīgas centra tuvo un 
attālāko apkaimju attīstībai jābūt homogēnai. Attīstības un iesaistes ziņā nodalītas 
zonas rada sašķeltību reālajā pilsētvidē starp centrālākām pilsētas daļām un pieguļo-
šajām apkaimēm.

Solvita Olsena, Dr.iur, MD, zvērināta advokāte, LU Medicīnas fakultātes asociētā 
profesore

2020.gadā mājokļa pieejamība nav uzlabojusies. Dzīvojamās platības lielums uz vie-
nu iedzīvotāju saglabājas zems. Uzbūvēto jauno dzīvojamo ēku apjoms Rīgā ir mazāks 
kā plānots. Tāpat nav uzlabojusies mājokļu labiekārtotība. Mājokļus par kvalitatīviem 
uzskata 46% iedzīvotāju (+ 5% kopš 2016.gada). Pētījuma dati rāda, ka vidējais mājok-
ļa kvalitātes vērtējums ir 2,2punkti, tāpat kā 2016.gadā. Rīgā ir ievērojams to mājokļu 
skaits, kuros trūkst karstais ūdens, pilsētas kanalizācija, pietiekama apkure (centralizēti 
vai autonomi). Mājokļu kvalitāte ne tuvu nav optimāla vai tāda, kas būtu uzskatāma 
par labu pilnvērtīgai dzīvei. Labi, ka Rīgā ir nedaudz māju, kurās atjaunošanas darbi 
tiek veikti ar pašvaldības atbalstu, ka pašvaldība palīdz koordinēt un vadīt projektus, 
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lai mājas saņemtu Altum finansiālu atbalstu. Labi, ka pašvaldība veic apzaļumošanas 
darbus, uzstāda jaunus soliņus un tīra sniegu. 
RD jāveicina tādu mājokļu būvniecība, kuri, saskaņā ar zinātnes datiem, nodrošina la-
bākas un kvalitatīvākas dzīves iespējas ilgtermiņā (zemāka apbūve, samērīgi ierobe-
žots apbūves blīvums, samazināts iedzīvotāju blīvums teritorijās, kurās tas ir augsts, 
patīkama vide utt.).
Rīgas pašvaldībai ir jābūvē un jāizveido pašvaldības mājokļi maznodrošinātajiem ie-
dzīvotājiem. Būtu nepieciešams izveidot programmu, līdzīgi kā to dara Helsinkos, kas 
nodrošina mājokli un sociālo palīdzību pilsētas bezpajumtniekiem. 
Ir jāveic pilsētas vides apstākļu uzlabošana, cenšoties saglabāt kokus un stādīt jaunus, 
jāveido vairāk apstādījumu gan vispārpieejamās vietās, gan daudzīvokļu māju pagal-
mos. 
Būtu jāveicina iedzīvotāju pašu iesaiste vides labiekārtošanas un izmantošanas pasā-
kumos (piemēram, Sporta pils dārzi). Ar pašvaldības atbalstu un iedzīvotāju piedalīša-
nos varētu veikt pagalmu apzaļumošanu un labiekārtošanu.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U10.1. Rīgas starptautiskās sasniedzamības veicināšana

  Norosinājās Rail Baltica projekta ieviešana, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis 
Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver četras ES valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un 
Igauniju. Tika pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte Rail Baltica trasē un īstenoti projek-
tēšanas darbi Rīgas Centrālajā stacijā un Starptautiskajā lidostā Rīga. Rīgas paš-
valdība aktīvi līdzdarbojās projekta precizēšanā un potenciālajā īstenošanā, īste-
nojot projekta „Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” trases teritorijas 
lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma 
izstrāde” izpildi. 

  Lai arī Lidostas Rīga straujā izaugsme 2020.gadā tika apturēta, darbs pie infra-
struktūras objektu projektu būvniecības tika turpināts. Pārskata periodā tika pa-
lielināta lidlauka kapacitāte, izbūvēts jauns ziemeļu termināls, Helikopters un kravu 
perons, kas Lidostai ļaus dubultot kravu apgrozījumu u.c. Lidosta joprojām saglabā 
savas pozīcijas kā vadošā lidosta Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes 
centrs, kā arī ir pirmā lidosta Baltijā, kas saņēma sertifikātu par lidostas atbilstību 
visaugstākajām drošības un pārvaldības prasībām.

  Noslēdzās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais 19 dīzeļvilcienu vagonu moderni-
zācijas projekts, kas sniedza iespēju pasažieriem piedāvāt mūsdienīgus, ES vides 
aizsardzības prasībām atbilstošus dīzeļvilcienus. Tāpat arī noslēdzās iepirkums un 
parakstīts līgums par 32 elektrovilcienu iegādi, kas paredz to piegādi līdz 2023.
gadam. Vienlaikus tika uzlabots klientu serviss, paplašinot braukšanas biļešu ie-
gādes iespējas. Savukārt Latvijas dzelzceļš turpināja darbu pie biznesu procesu 
pilnveidošanas un sadarbības veicināšanas ar esošajiem un jauniem partneriem 
gan reģionā, gan globālajā transporta un loģistikas tirgū. Latvija oficiāli pievienojās 

RV galvenais mērķis ir veicināt Rīgas un Pierīgas vienotas transporta sistēmas izveidi un to 
efektīvu izmantošanu, kā arī veicināt galveno transporta mezglu – lidostas, ostas, dzelzceļa 
stacijas un autoostas attīstību, nostiprinot to līderpozīcijas Baltijas valstu reģionā.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

10.3.att. Lidosta Rīga

10.2.att. Rail Baltica

10.1.att. Rail Baltica

10.5.att. Dīzeļvilciens

10.4.att. Austrumu maģistrāles vizualizācija
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Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa Kravu pārvadājumu koridoram (RFC NS-B26), 
tādējādi savienojums ar Rīgu ir kļuvis par daļu no Eiropas dzelzceļa kravu pārvadā-
jumu koridoru tīkla, paplašinot kravu pārvadājumu maršrutus.

  Rīgas starptautiskajā autoostā pārskata periodā veikti remontu un labiekārto-
šanas darbi, veikta drošības, uzskaites un informatīvās sistēmas modernizācija un 
pilnveidošana, nodrošināta sadarbība vidēji ar 20 pārvadātājiem, kas veic starptau-
tiskos pārvadājumus. 

U10.2. Tranzīta infrastruktūras atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem 
attīstīšana

  Tika veikti sagatavošanas darbi pie Austrumu maģistrāles būvniecības, kuras 
mērķis ir atbrīvot pilsētas centru no kravas transporta. Tika izstrādāts būvprojekts 
un uzsākts posma “Ieriķu ielas – Vietalvas ielas” 1.kārtas izbūves iepirkuma process.

  Tika uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” pie-
vadceļiem 1.kārtas izbūve. 

  Eiropas transporta tīklu izveides projekta “Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrē-
šana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta iz-
strāde” ietvaros izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskais 
projekts/būvprojekts.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Lielākā daļa RV10 ietvaros realizētie projekti nav tiešā Rīgas pašvaldības kompetencē, 
tāpēc tie netika iekļauti RP vai IP.
Programmas Investīciju plānā iekļauto projektu skaits un izpildes raksturojums parāda, 
ka kopumā plānotie projekti tika ieviesti (10.6.attēlā). Pie realizētajiem projektiem jāmin, 
ka tika uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga-Skulte” pievedce-
ļiem 1.kārtas izbūve, savukārt virknei projektu norisinājās darbs pie būvprojektu izstrā-
des, piemēram, Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgla – I kārta un II kārta, 
Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela – Vietalvas iela, satiksmes pārvada pār 
dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar pievedceļiem izbūve – 2.kārta. Turpretī, pie projektiem, 
kas netika īstenoti, jāmin, 2016.gadā Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma izbū-
ves projekts tika iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu sarakstā, pa-

matojoties uz nepieciešamo finansējuma apmēru projekta realizācijai, savukārt 2020.
gadā Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla I kārta – Jāņa Čakstes gatves iz-
būve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai netika īstenota finansējuma trūkuma dēļ.

26. RFC NS-B tika izveidots 2015.gada 10.novembrī saskaņā ar Regulu par Eiropas dzelzceļa tīklu 
konkurētspējīgiem pārvadājumiem. RFC NS-B ietilpst vairāk nekā 8000 km dzelzceļa līniju un tas savieno 
svarīgākās Ziemeļjūras ostas ar Centrālo Eiropu un Baltijas valstīm, nodrošinot dzelzceļa tiltu starp 
Austrumu un Rietumu Eiropu.

10.6.attēls

Investīciju plāna RV10 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV10 ietvaros noteikti 6 sasniedzamie rādītāji (10.7.attēls), no kuriem:

 1 rādītājam pozitīva tendence
 4 rādītājam negatīva tendence
 1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 4 rādītājiem
3 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

Kopumā līdz pat 2020.gadam tika veiksmīgi pildītas rādītāju prognozētās vērtības. 
Vērtējot Rīgas starptautisko sasniedzamību pēdējos gados, pastāvīgs pieaugums ik 
gadu bija vērojams lidostas Rīga pasažieru apgrozījumā, kas parāda, ka gaisa pārva-
dājumi ir bijuši noteicošie starptautiskās sasniedzamības nodrošināšanai. Covid-19 
ietekmē būtiski samazinājās pasažieru pārvadājumi visos transporta veidos: ar gaisa 
transportu pārvadāja 2.01 milj. pasažieru, par 73,1% mazāk kā 2019.gadā, ar pasažieru 
kuģiem un prāmjiem 278,8 tūkst. pasažieru (-67,9%), ar dzelzceļa transportu no Rīgas 
stacijas 9.2 milj. pasažieru (-20%) un Rīgas autoostā starptautisko reisu skaits samazi-
nājās par 61,23%.
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10.7.attēls

Dzelzceļa vērtējums būtiski  
nav mainījies -20%

Covid-19 pandēmijas ietekmē 
samazinājies pasažieru skaits -62%

Ārkārtas situācijas dēļ pasažieru 
skaits samazinājies +57%

Maršrutu galapunktu skaits 
saglabājies nemainīgs 0%

Covid-19 pandēmijas ietekmē krities 
pasažieru skaits -23%

Ārkārtas situācijas dēļ krities reisu 
skaits -2,5%

Avots: Pētījums

Avots: CSP

Avots: CSP Avots: VSIA “Autotransporta direkcija”

Avots: AS “Pasažieru vilciens”

Avots: CSP

  Budžets
RV īstenošanas ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas kā no RD budžeta līdzek-
ļiem, tā arī, piesaistot ES fondu finansējumu un citus finansēšanas avotus. Iekļauto pro-
jektu realizācija prasa lielas investīcijas, bez ES līdzfinansējuma Rīgas pašvaldībai šāda 
veida projektus grūti realizēt. Aktivitāšu/projektu ieviešana noris lēni, kas skaidrojams 
ar to sarežģītību un jautājumu par ES līdzfinansējuma piesaisti. RV ietvaros veiktās 
aktivitātes pārklājas ar citiem RV.

  Kopsavilkums
  Starptautiskā savienojamība ir būtiska pilsētas tirdzniecības un nodarbinātības vei-

cināšanai un kopējai ekonomikas izaugsmei. Rīgas pašvaldībai ir netieša ietekme uz 
galveno transporta mezglu – lidostas, ostas, autoostas un dzelzceļa stacijas attīstī-
bu. Ņemot vērā COVID-19 izraisītos zaudējumus uz pārvadājumiem visos transporta 
veidos, turpmākajos gados galvenais izaicinājums būs atjaunot pasažieru skaitu.

  Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie jaunās Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Balti-
ca attīstības, kā rezultātā tiks veicināta dažādu transporta tīklu savietojamība. Lai 
piesaistītu pārvadātājus, kas nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, būtiski ir pielā-
got pasažieru sabiedrisko pakalpojumu sistēmu Rail Baltica pārvadājumu vajadzī-
bām.
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  Kā viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem transporta nozarē ir pilnvērtīga tā in-
tegrēšana Eiropas transporta tīklā (TEN-T). Lai attīstītu tranzīta infrastruktūru at-
bilstoši TEN-T plāniem, nepieciešami lieli resursi – pilsētas budžeta kapacitāte ne-
ļauj realizēt tik vērienīgus projektus bez ES atbalsta. 

  Nozīmīga ir Austrumu maģistrāles pabeigšana, kas atslogos pilsētas centru no kra-
vas mašīnām.

  Nozares eksperta viedoklis
Jānis Hermanis, tautsaimniecības eksperts

Iepriekšējo gadu laikā bija vērojama pakāpeniska pasažieru pārvadājumu izaugsme 
caur Rīgu visos galvenajos satiksmes veidos, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ pārvadāto 
pasažieru skaits 2020.gadā būtiski samazinājās. Īpaši smagi pandēmija skāra aviāciju, 
kuģu un prāmju satiksmi, kur atsevišķos mēnešos starptautiskie pasažieru pārvadāju-
mi tika apturēti, uz laiku pārtraucot nozīmīgus maršrutus. Atgriešanās līdz pirmskrīzes 
līmenim starptautiskajos pārvadājumos varētu prasīt vēl dažus gadus. To ietekmēs gan 
epidemioloģiskās prasības, gan piesardzīgāka ceļotāju uzvedība (jo īpaši senioru gru-
pās).
Sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām būtu jāveicina plašāka sabiedriskā transporta un 
velosipēdu izmantošana, lai atslogotu satiksmi Rīgas teritorijā. Tam būtu nepieciešams 
organizēt sabiedriskā transporta maršrutus plašākā teritorijā ārpus Rīgas robežām, at-
tīstīt veloceliņu izbūvi, izveidot izdevīgus pārsēšanās punktus no privātā autotranspor-
ta un piemērot “vienotās biļetes” pieeju.
2020.gadā turpinājās “Rail Baltica” projekta tālākā virzība, kura ieviešanas rezultātā 
sagaidāma pozitīva ietekme gan uz mobilitāti un Rīgas pilsētas sasniedzamību, gan arī 
uz uzņēmējdarbības un investīciju kopējo aktivitāti Latvijā.
Rīgas pašvaldībai ir svarīgi sniegt nepieciešamo atbalstu “Rail Baltica” projekta ievie-
šanai, lai nodrošinātu dzelzceļa savienojumu ar Eiropas valstīm, dažādotu starptautis-
kās ceļošanas iespējas. Projektā paredzētais atzars paātrinātu pasažieru kustību starp 
lidostu un pilsētas centru.
Ērtu Rīgas starptautisko transporta mezglu savienojamību apgrūtina intensīva pilsētas 
iekšējā transporta satiksme, kurā šobrīd ir augsts vieglo automašīnu īpatsvars un ko 
ikdienā pastiprina aktīva iedzīvotāju kustība starp Rīgu un Pierīgu.
Pastāvošās epidemioloģiskās drošības prasības starptautiskajos pārvadājumos varētu 
saglabāties vairākus gadus. Tāpēc attiecīgajos satiksmes mezglos varētu būt nepie-
ciešama papildus platība un tehniskie resursi epidemioloģisko prasību izpildei un kon-
troles pasākumu īstenošanai, vienlaicīgi nodrošinot apkalpošanas ātrumu un kvalitāti.
Līdz ar virzību uz klimata neitralitātes mērķiem aizvien vairāk lielāka uzmanība būs 

jāpievērš tam, lai starptautiskie transporta pārvadājumi kļūtu videi draudzīgāki. Tas 
uzliks augstākas prasības arī galvenajiem satiksmes mezgliem, kam varētu būt nepie-
ciešamas plašākas investīcijas infrastruktūrā, kas saistītas ar iekšējās loģistikas opti-
mizāciju, “zaļās enerģijas” uzpildi, notekūdeņu apsaimniekošanu u.tml.
Rīgas pasažieru ostai 2020.gadā izdevies atklāt jaunu prāmju maršrutu uz Helsinkiem, 
kas izrādījusi lielu pasažieru interesi. Tomēr joprojām nav atrisināti dažādi infrastruktū-
ras uzlabojumi (labierīcības, autostāvvietas, ērta un droša nokļūšana līdz centram), kuri 
kaitē arī pilsētas imidžam.
Jāturpina sadarbība starp Rīgas brīvostu un Rīgas pasažieru ostu, lai uzlabotu pasažie-
ru ostas infrastruktūru un uzturētu maršrutus, kuros būtu iespējama lielāka pasažieru 
plūsma. Lai radītu apstākļus lielāku kuģu ienākšanai, varētu būt nepieciešamas inves-
tīcijas padziļināšanā un jaunās piestātnēs.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U11.1. Kvalitatīvas un drošas satiksmes infrastruktūras nodrošināšana

  Tika veikta tiltu, pārvadu un tuneļu atjaunošana, pārbūve un izbūve:

  pabeigta Salu tikta rekonstrukcijas 1.kārta (Salu tilts pār Daugavu, Salu tilts pār 
Mazo Daugavu, Zaķusalas uzbēruma posms, jauna tilta pār Bieķengrāvi lejtecē 
būvniecība un vecā tilta pār Bieķengrāvi lejtecē atjaunošana) un uzsākta Salu til-
ta rekonstrukcijas 2.kārta, kas tiek realizēta divos etapos, no kuriem 1.etaps pa-
beigts (satiksmes pārvads pār Krasta ielu, satiksmes pārvads Lucavsalā, tilts pār 
Bieķengrāvi augštecē, estakāde pār Bieķengrāvi) un uzsākta 2.etapa realizācija;

  turpināta A. Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve;

  turpināta satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve;

  uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem „Rīga – Skulte” ar pievad-
ceļiem 1.kārtas izbūve.

  Ikgadēji veiktie satiksmes organizācijas sistēmas darbi, kas ietvēra drošības uz-
labošanas pasākumus (izmaiņas brauktuves joslu dalījumā, maksimālā braukšanas 
ātruma samazināšanu, izmaiņas luksoforu signālplānos, satiksmes organizācijas iz-
maiņas pie izglītības iestādēm u.c.), t.sk.: 

  ierīkotas 48 jaunas neregulējamas gājēju pārejas, 11 no tām aprīkotas ar apgais-
mojumu; 

  izbūvēti 20 jauni un rekonstruēti 6 luksofori, 9 luksoforu objekti aprīkoti ar spe-
cializētiem skaņas signāliem vājredzīgajiem; 

  uzstādītas jaunas gājēju drošības barjeras 3 851 metra garumā un izbūvēti 692 
ātrumvaļņi.

Rīcības virziena galvenais uzdevums ir attīstīt pilsētas satiksmes 
infrastruktūru un satiksmes organizāciju, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu un drošu apkaimju sasniedzamību un veicinātu 
bezizmešu mobilitāti. 

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija

11.3.att. Veloceļš Krasta ielā

11.2.att. Mobilitātes diskusija

11.1.att. Mobilitātes punkts VEF

11.5.att. Eksperiments Ģertrūdes iela – 
eksperimenta laikā 2020.gada 7.martā

11.4.att. Apmaļu likvidēšana pie gājēju pārejām

11.6.att. Tērbatas iela – vasaras ielas 
eksperimenta laikā 2020.gadā
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  Ikgadēji tika veikta ielu seguma periodiska atjaunošana – laika periodā no 2014. 
līdz 2020.gadam 48 objektos. Tāpat arī izbūvētas jaunas ielas no Lubānas ielas līdz 
Rīgas pilsētas robežai.

  Lai efektīvi risinātu modernas pilsētvides izaicinājumus un problēmas, 2018.gada 
vidū RD uzsāka darbu pie “Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rī-
cības programmas” izstrādes, kuras mērķis ir nodrošināt sistemātisku un plānvei-
dīgu pieeju Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības un integrētas transporta sistēmas 
plānošanas un īstenošanas veicināšanā. 

U11.2. Pašvaldības autostāvvietu sistēmas pilnveidošana

  Pārskata periodā tika veikta elektronisko kontroles iekārtu modernizācija, pārejot 
no skaidras naudas uz bezskaidras naudas norēķiniem. Tāpat autostāvvietu lieto-
tājiem bija pieejams Vienotais pakalpojumu pieteikumu portāls, kurš nodrošināja 
informāciju un atgādinājumus par piemērotiem pēcapmaksas paziņojumiem.

  Lai attīstītu autostāvvietu infrastruktūru, pārskata periodā ierīkotas 1 694 jaunas 
autostāvvietas Sporta ielā, E.Melngaiļa, Elijas, Katrīnas, Mēness, Riepnieku, Āze-
nes, Enkura, A.Briāna ielās un Balasta dambī, un likvidētas 88 pašvaldības maksas 
autostāvvietas, Grēcinieku ielā, Aldaru ielā un Elijas ielā u.c. Vienlaikus tika veikta 
arī maksas autostāvvietu skaita, izvietojuma un transportlīdzekļu novietošanas 
veida optimizācija pēc izstrādātiem satiksmes organizācijas projektiem Riepnieku 
ielā, Antonijas ielā, Dzirnavu ielā, un Matīsa ielā u.c. un tarifu zonu pārskatīšana.

  Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Rīgā, Ulbrokas ielā 13.

  Lai risinātu autostāvvietu trūkumu apkaimēs, RD ir uzsāka bezmaksas autostāv-
vietu būvniecību, veidojot “kabatas” ielu sarkano līniju robežās. Pārskata periodā 
autostāvietas izveidotas Valdeķu, Rušonu, Ēbelmuižas, Hipokrāta, Lielvārdes, Ma-
lienas ielu posmos, Anniņmuižas bulvārī u.c. 

  2020.gadā tika atklāts Latvijā pirmais mobilitātes punkts pie Brīvības gatves un 
G.Zemgala gatves krustojuma. 

U11.3. Ērtu, ātru, pieejamu, drošu un videi draudzīgu sabiedriskā transporta pakal-
pojumu nodrošināšana

  Rīgas pilsētas pašvaldība atjaunojusi sabiedriskā transporta ritošo sastāvu , pie-
ņemti ekspluatācijā 110 trolejbusi (ieskaitot 10 ar ūdeņradi darbināmos) un 140 
autobusi. Autobusi ir aprīkoti ar apsildes, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtām, 
izbīdāmu platformu invalīdiem, automātisku iekārtu ugunsgrēka dzēšanai dzinējā, 
kā arī modernām reāla laika kustības kontroles, videonovērošanas un pasažieru in-
formēšanas sistēmām. 

  Nodrošinot ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus, tika turpināta zemās grīdas tramvaja ieviešana pilsētā, pār-
skata periodā pielāgoti 11. un 4. tramvaja maršruti.

  2020.gadā izbūvētas sistēmas, kas sabiedriskajam transportam ļauj uzlabot 
plānoto kustības ātrumu (“zaļais vilnis”): Gaisa tilts centra virzienā, Brīvzemnieku 
ielā, Graudu/Saulkalnes ielā, Saulkalnes/Kartupeļu ielā, M.Ķempes ielas/Kokneses 
prospektā.

  Tika pilnveidots sabiedriskā transporta maršrutu tīkls. Ja pārskata periodā sā-
kumā – 2014.gadā to veidoja 53 autobusa maršruti, pa kuriem dienā kursēja 314 
autobusi, tad attiecīgi 2020.gadā bija 55 autobusu maršruti un 424 autobusi. Tāpat 
arī 2014.gadā bija pieejami 9 tramvaja maršruti, pa kuriem dienā kursēja 72 tramva-
ju sastāvi, attiecīgi 2020.gadā 8 tramvaja maršruti un 169 tramvaji, kā arī attiecīgi 
2014.gadā 19 trolejbusa maršruti, pa kuriem dienā kursēja 186 trolejbusi un attiecīgi 
2020.gadā 18 trolejbusu maršrutu un 278 trolejbusi. Arī kopējais nobraukums mar-
šrutu tīklā pieauga no 40,0 milj. km 2014.gadā līdz 41,4 milj.km 2020.gadā. Vienlai-
kus nepārtraukti norisinājās darbi pie sabiedriskā transporta maršruta tīkla uzlabo-
jumiem – atklāti 4 jauni autobusa un 1 tramvaja maršruts, 5 mainīti un 7 pagarināti 
maršruti, ieviestas 27 jaunas pieturvietas.

U11.4. Velosatiksmes sistēmas attīstīšana un tās integrēšana kopējā satiksmes in-
frastruktūrā

  2015.gadā tika pieņemta un apstiprināta „Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības 
koncepcija 2015.-2030.gadam”, kurā iestrādāta konkrēta velosatiksmes attīstības 
vīzija, mērķis un galvenie uzdevumi. 

11.7.att. Elektroniskie sabiedriskā transporta 
kustības reāllaika tablo

11.8.att. 2020.gada 20.martā 4.trolejbusa 
maršrutā sāka kursēt pirmie ar ūdeņradi 

darbināmie trolejbusi
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  Pašvaldība strādāja pie velosatiksmes tīkla pilnveidošanas:

  2014.gadā Akmens tilta kreisā krasta satiksmes pārvada velosipēdu ceļa izbūve 
savienošanai ar Uzvaras bulvāri; 

  2016.gadā Krišjāņa Barona ielā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai seguma 
maiņas projekta ietvaros ierīkota rekomendējošā velojosla;

  2018.gadā Brīvības ielā no Raiņa bulvāra līdz Juglas ielai brauktuves seguma 
atjaunošanas projekta ietvaros veikta veloceļa Centrs-Berģi atsevišķu posmu 
rekonstrukcija.

  veloceļš Centrs-Dārziņi tika pagarināts Dārziņu virzienā, sasniedzot 5,8km.

  Laika posmā no 2015.-2020.gadam pašvaldība ir uzstādījusi 91 velostatīvu ar ie-
spēju droši pieslēgt vairāk kā 300 velosipēdus Barona ielā, A.Čaka ielā, Eliabetes 
ielā, Stabu ielā, Tērbatas ielā, pie Āgenskalna tirgus u.c.

U11.5. „Inteliģentās” satiksmes vadības sistēmas attīstīšana

  Tika nodrošināta un pilnveidota vienotā Satiksmes vadības centra darbība: uz-
sākta atsevišķu maršrutu uzraudzības automatizācija, nodrošināta datu saņemšana 
un apstrāde integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sis-
tēmas ietvarā. 

  Izveidots pieslēgums luksoforu vadības sistēmai ar CSDD fotoradaru un Rīgas 
pilsētas ceļu meteoroloģisko staciju datu bāzi. Veikta luksoforu vadības program-
mas atjaunināšana – laika posmā no 2018.-2020.gadam pieslēdzot tai 55 luksoforu 
objektus. Uzstādītas jaunas videonovērošanas kameras infrastruktūras objektu un 
satiksmes plūsmu uzraudzībai. Nodrošināta arvien lielāka satiksmes plūsmu auto-
matizēta datu ievākšana. 

U11.6. Jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstības 
sekmēšana

  Nodrošinot efektīvāku primāro energoresursu izmantošanu un veicinot bezizmešu 
transporta ieviešanu, starptautiskā projekta “H2 Nodes” ietvaros Rīgā 2020.gadā 
tika izbūvēta RP SIA “Rīgas satiksme” ūdeņraža uzpildes stacija Vienības gatvē 
6 un pabeigta 10 ar ūdeņradi darbināmu trolejbusu testēšana, kuri pieņemti eks-
pluatācijā. 

  No 2016.gada 1.jūlija tika nodrošinātas elektromobiļu bezmaksas stāvēšanas ie-
spējas RP SIA “Rīgas satiksme” apkalpotajās stāvvietās.

  Tika ierīkotas 6 elektromobiļu ātrās uzlādes, kā arī izveidota elektromobiļu lēnās 
uzlādes infrastruktūra SIA „Rīgas satiksme” automašīnu stāvvietu tīklā ar vismaz 
pieejamām 20 uzlādes vietām. 

  2019.gadā testa režīmā darbu uzsāka elektrisko skrejriteņu noma Atom. 2020.
gadā skejriteņu nomas pakalpojumus jau piedāvāja piecas platformas – Atom, 
Fiqsy, Bolt, Jungo un Scoot911.

U11.7. Vides pieejamības nodrošināšana

  Pakāpeniski pielāgots sabiedriskais transports personām ar kustību traucēju-
miem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem un bērnu ratiem. 2020.gadā ko-
pumā 91% sabiedriskā transporta bija pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
(100% autobusi un 80,85% elektrificētais transports). Tāpat Rīgā darbojas 15 elek-
troniskie informēšanas tablo, kas attēlo STL pienākšanas laikus.

  Satiksmes infrastruktūras būvniecības un rekonstrukcijas ietvaros tika veikti 
pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām:

  seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas vadlīnijas un taktī-
lais bruģis;

  ieviests “brīvās ietves” princips uz ietvēm;

  ieviests jauns iebrauktuvju izbūves risinājums, nodrošinot ietves nepārtrauktību 
un transporta ātruma samazināšanu iebrauktuvju zonās;

  izbūvēts lifts tunelī Stacijas laukumā un Vanšu tiltam Daugavas labajā krastā 
tika ierīkoti lifti. 

  Krišjāņa Barona ielā no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai seguma maiņas projek-
ta ietvaros veikta ietves seguma atjaunošana un vides pieejamības uzlabošanai 
izbūvēts taktīlais bruģis visā ielas garumā. 

  Pārskata periodā izbūvētas 8 sabiedriskā transporta pieturvietu platformas abos 
kustības virzienos, kas atvieglo iekāpšanu/izkāpšanu sabiedriskajā transportā: 
“Gustava Zemgala gatve”, “Botāniskais dārzs/Rīgas Stradiņa universitāte”, “Mirdzas 
Ķempes iela”, un “Dienvidu tilts. Kopā Rīgā ir 22 pieturvietu platformas.

U11.8. Sabiedrības informēšana un izglītošana par satiksmes infrastruktūras un or-
ganizācijas attīstību

  Pārskata periodā sabiedriskā transporta salonos tika veiktas dažādas informa-
tīvās kampaņas: par sabiedriskā transporta attīstību Rīgā, par turēšanos sabied-
riskajā transportā, par savstarpējo sapratni, kā arī par zaļo transportu zaļā vidē u.c. 
aktualitātēm izvietotajos 380 monitoros sabiedriskajos transportos. Tāpat regulāri 
rīkoti Atvērto durvju dienu pasākumi.

  Ikgadējās Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros pašvaldība ikgadēji organizēja 
akcijas – “Ar velo uz darbu”, “Diena bez auto” u.c. 
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  2019.gadā tika organizēts starptautisks seminārs “Riga Agenda 2030”, kurā tika 
rīkota diskusija par mobilitātes izaicinājumiem un iespējām Rīgas pilsētā. Seminārs 
vienkopus pulcēja vietējos un starptautiskos ekspertus – arhitektus, pilsētplānotā-
jus, mobilitātes ekspertus, studentus, medijus un NVO.

  Lai mazinātu transportlīdzekļu pieplūdumu, kas veicina sastrēgumu veidošanos un 
atstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, valsts SIA “Autotransporta direkcija” un AS 
“Pasažieru vilciens” 2019.gada 16.septembrī atklāja informatīvu kampaņu “Pamēģini 
sabiedrisko!”, lai mudinātu iedzīvotājus pārvietošanos privātajā transporta biežāk 
aizstāt ar braucienu sabiedriskajā transportā27. 

  Lai atdzīvinātu Rīgas centru, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un pilsētvides attīstību, 
kā arī sabiedrības izpratni par ielu telpas izmantošanas iespējām pilsētā, ar 2020.
gadu pašvaldība uzsāka eksperimentu ieviešanu – katra mēneša pirmajā sest-
dienā kādu no pilsētas centra ielām atvēlot tikai gājējiem. Gājējiem tika nodotas 
Tērbatas iela 4.Janvārī, Blaumaņa iela 1.februārī un Ģertrūdes iela 7.martā. Pil-
sētnieki tika aicināti baudīt kultūras aktivitātes un ielu ēdienus. Apvienība “Pilsē-
ta cilvēkiem” Blaumaņa ielā un Tērbatas ielā veica pētījumu, kas ietvēra satiksmes 
skaitīšanu, uzņēmēju aptauju un satiksmes ātruma karti. Piemēram, satiksmes skai-
tīšanas rezultāti Blaumaņa ielā liecina, ka cilvēku skaits pieauga par 20% par spīti 
laikapstākļiem (lietainai dienai). Aptaujājot uzņēmējus, tika secināts, ka vidējais ap-
meklētāju skaits pieaudzis par 30%, pirmreizējo klientu skaits par 46% un ienāku-
mi par 30%. Savukārt izvērtējot ietekmi uz Tērbatas ielas atvēršanu gājējiem, tika 
secināts, ka ielas apmeklētība pieauga no 133% līdz pat 265%, atkarībā no dienas 
stundām. Uzņēmējdarbības rādītāji liecina, ka apmeklētāju skaits pieauga par 62%, 
pirmreizējo klientu par 50% un ienākumi par 38%. Vienlaikus tika sniegtas rekomen-
dācijas šādu eksperimentu pilnveidošanai: savlaicīgi brīdināt uzņēmējus, rezervēt 
stāvvietas šķērsielā piegādes transportam, novērst auto drūzmēšanos un apgrieša-
nos ielu galos, ļaut vietējiem piekļūt savam pagalmam ar auto, dod iespēju vietējiem 
izmantot vietrades stratēģijas – atvieglot tirgošanos uz ielas, atvēlēt vietu street 
food tirgotājiem, ielu mēbelēm un pārvietojamiem apstādījumiem vasarā, radīt re-
gulāru praksi Tērbatas ielā, gājēju ielu integrēt kopējā pilsētas struktūrā, radot mar-
šrutu nevis izolētu vietu, kā arī apkopot un analizēt rezultātus.

  Turpinot eksperimentu ieviešanu par zaļu un aktivitātēm piepildītu ielu telpu, radot 
drošu un atvērtu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, pašvaldība realizēja ideju 
par vasaras ielu Tērbatas ielā un posmā no Elizabetes ielas līdz Vidzemes tirgum 
uz vienu mēnesi 2020.gadā vasarā no 17.jūlija līdz 16.augustam atvēlēja gājē-
jiem. Iedzīvotājiem tika nodrošināta piekļuve mājoklim arī ar auto, kā arī organizēta 
piegādes transporta piekļuve noteiktos laikos. Pašvaldība arī veica eksperimenta 
monitoringu gan dažādu sabiedrības grupu aptauju veidā (Tērbatas ielas iedzīvo-
tāju, uzņēmēju, apmeklētāju un tiešsaistes aptauju28), gan pētījumu un informācijas 
apkopošanas veidā (Novērojumu pētījums par pilsētas vasaras ielas projektu Tēr-
batas ielā29). Kopumā, neskaitot publiskās zonas, eksperimenta laikā stacionārās 
aktivitātes pieaugušas 3,9 reizes, privāto uzņēmēju zonu apmeklējums audzis 4,3 
reizes, salīdzinot ar ikdienu. Gājēju skaits pieauga 1,6 reizes, mikromobilitātes – 1,8 
reizes, savukārt auto izmantošana eksperimenta laikā veidoja līdz 2% no ikdienas 
auto plūsmas. Sabiedrības aptaujas rezultāti liecina, ka pilnīgu vai daļēju ielas atvē-
lēšanu gājējiem atbalstīja 62,6% tīmekļa aptaujas respondentu, 76,5% Tērbatas ielas 
iedzīvotāju, 67,1% uzņēmēju un 92% apmeklētāju. Turpretī ielas atvēlēšanu gājējiem 
neatbalstīja 35,6% tīmekļa aptaujas respondentu un 19,9% klātienē aptaujāto iedzī-
votāju.

U11.9. Iekšējo ūdeņu kuģošanas veicināšana

  2018.gadā Rīgas pilsētas arhitekta birojā notika diskusija par pasažieru kuģu kā 
sabiedriskā transporta Rīgā iespējām. Kā rezultātā tika secināts, ka Rīgas kon-
tekstā veidot regulārus kuģu satiksmes maršrutus kā sabiedriskā transporta tīkla 
papildinājumu ir par agru. Sākotnēji jāatjauno (un jāpapildina) piestātņu infrastruk-
tūra, jānodrošina pieejas pie ūdens un jāizveido interešu enkurobjekti gar ūdensma-
lām.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Apkopojot IP izpildi laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam redzams, ka IP iekļauto 
projektu ieviešanas efektivitāte kopumā uzlabojas. Analizējot plānoto, bet neievies-
to projektu iemeslus, secināms, ka netika realizēti ar satiksmes infrastruktūru saistītie 
projekti, kas visbiežāk saistīts ar finansējuma trūkumu. Atsevišķos gadījumos projek-
tu īstenošana tika pārtraukta laužot līgumus ar projektētājiem, kas nespēja sagatavot 
kvalitatīvus projektus, kā arī projektēšanas laikā tika konstatēti šķēršļi, piemēram, sa-
biedrības iebildumi, dižkoki u.c. 

27. www.la.lv, 16.09.2019.
28. aptauja_terbatas.pdf (sus.lv)
29. Novērojumu pētījums par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā | 
Stratēģijas Uzraudzības Sistēma (sus.lv)
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  Budžets
Pārskata periodā, attīstot satiksmes infrastruktūru un uzlabojot satiksmes organizāci-
ju, visvairāk finanšu līdzekļu tika atvēlēts 2019.gadā – EUR 247 176,2 tūkst., kas saistīts 
ar Salu tilta rekonstrukcijas 2.kārtas uzsākšanu, Brasas un Deglava ielas rekonstrukci-
jas uzsākšanu, kā arī apjomīgajiem ielu segumu maiņas projektiem. Kopumā izdevumi 
transportam svārstījās no 21,4% līdz 25,4% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
PRV11 ietvaros noteikti 28 sasniedzamie rādītāji (11.11.attēls), kuru sasniegšanas ten-
dence pret sākuma vērtību ir šāda:

 16 rādītājiem pozitīva
 8 rādītājiem negatīva
 3 rādītājiem bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 3 rādītājiem 
5 no 11 analizētajiem rādītājiem ir sasniegta 2020.gadā plānotā vērtība.

Ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobuss, trolejbuss, tramvajs, minibusi) pārvadāto 
pasažieru skaitam pēdējos gados ir tendence samazināties, taču strauji tas nokritās 
2020.gadā – par 39,1%, ko galvenokārt ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi, kā arī 
daļēji braukšanas maksas atvieglojumu atcelšana noteiktām pasažieru kategorijām. 
Tāpat jāatzīmē, ka daļa sabiedrība distancēšanās nolūkos biežāk sāka izmantot privāto 
autotransportu un velosipēdu, kas arī parādās rādītājos.
Veloinfrastruktūras izbūves un pieejamības rādītāji uzrāda uzlabojumus, arī iedzīvotāju 
aptauju rezultāti rāda, ka sabiedrības pozitīvs vērtējums par veloinfrastruktūras kvali-
tāti pakāpeniski pieaug, kā arī palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kas ikdienā pārvietojas 
ar velotransportu. Kā tendenci ietekmējošie faktori jāmin gan iedzīvotāju paradumu 
maiņa dabai draudzīgākas mobilitātes virzienā, gan Covid-19 pandēmijas ietekme.
Kopumā pārskata periodā lielākie pieaugumi ir rādītājiem, kas saistās ar elektroauto un 
ar to saistītās infrastruktūras izmaiņām, kas ir jauna un strauji augoša nozare.
Būtiski atzīmēt, ka 2020.gadā rādītājs – ceļu satiksmes negadījumos ievainoto skaits 
sasniedza mērķa vērtību, ko veicinājusi gan satiksmes mierināšanas pasākumu realizē-
šana, gan pārvietošanās samazināšanās kopumā pandēmijas ietekmē.

11.9.attēls

Investīciju plāna RV11 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

11.10.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi transporta nozarei tūkst. EUR  
un īpatsvars no kopējā pašvaldības budžeta, %

Avots: RD FD
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11.11.attēls

Pašvaldības ielu kopgarums būtiski 
nav palielinājies +1,6%

Vērtējums par transporta ielu 
infrastruktūru krities -13,6%

Vērtējums par gājēju infrastruktūru 
samazinājies -16% 

Brauktuvju garums bez melnā 
seguma pieaudzis +3,1%

Personīgā auto novietnes pieejamība 
un kvalitāte samazinājusies -108%

Veloinfrastruktūras kopējais 
garums pieaudzis +74%

Avots: RD SD
Avots: Aptauja

Avots: Aptauja

Avots: RD SD
Avots: Pētījums

Avots: RD SD

Sabiedriskā transporta joslu 
garums palielinājies +41%

Ielu tīkla pieejamības un kvalitātes 
vērtējums pieaudzis +14%

Avots: RD SD Avots: Pētījums
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Velomaršrutu pieejamība  
un kvalitāte pieaugusi +4,8%

Vērtējums par veloceļu 
kvalitāti uzlabojas +1,5% 

Avots: Pētījums Avots: Aptauja

Vides pieejamība augusi 
+20,5% autobusos

+24,8% elektrotransportā

Vidējā sabiedriskā transporta 
pieturvietu pieejamība augusi 

+12,9%

Avots: RP SIA “Rīgas satiksme” Avots: Pētījums

Vērtējums par iespēju pārvietoties 
ar velosipēdu samazinājies -1,5% 

Covid-19 ietekmē pasažieru skaits 
būtiski samazinājies -76,5% 

Avots: Aptauja Avots: RP SIA “Rīgas satiksme”

Vidējā sabiedriskā transporta 
pieejamība un kvalitāte 
palielinājusies +12,9%

Vērtējums par sabiedriskā 
transporta pieejamību 

samazinājies -10,3% 

Avots: Pētījums Avots: Aptauja
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Vērtējums par sabiedriskā 
transporta kvalitāti krities -6,1% 

Covid-19 ietekmē sabiedrisko transportu 
ikdienā izmanto mazāk -40,4% 

Avots: Aptauja Avots: Aptauja

Iedzīvotāju īpatsvars, kas ar velotransportu 
pārvietojas ikdienā palielinājies +67,7% 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārvietojas ar 
autotransportu ikdienā palielinājies +95,1%

Avots: Aptauja Avots: Aptauja

Elektroauto lēnās uzlādes vietu 
skaits pieaudzis +1900%

Vieglo automobiļu skaits 
palielinājies +15%

Avots: RP SIA “Rīgas satiksme”

Avots: CSP, CSDD, RD PAD aprēķini

Rīgā reģistrēto elektroauto skaits 
pieaudzis +5317%

Elektomobīļu uzlādes staciju skaits 
palielinājies +2800%

Avots: CSDD Avots: CSDD
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  Telpiskais monitorings
Stratēģiskās nostādnes pilsētvides attīstībai paredz, ka sabiedriskā transporta kvalitā-
tei ir izšķiroša loma iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanā. Pašvaldības mērķtiecīgām 
investīcijām sabiedriskā transporta attīstībā jānodrošina kvalitatīva pārvietošanās vi-
sām iedzīvotāju sociālajām grupām, kas būtu konkurētspējīga alternatīva arī vieglajām 
automašīnām.
Lai noskaidrotu sabiedriskā transporta pieejamību un tā izmaiņas, uzraudzības periodā, 
2016. un 2020.gadā pētījumā “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte 
un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” tika veikts sabiedriskā transporta pakalpojuma no-
vērtējums balstoties uz 2 parametriem:

  Sabiedriskā transporta pieejamība, novērtējot sabiedriskā transporta pieturu pie-
ejamību 300 metru rādiusā no dzīvesvietas;

  Sabiedriskā transporta kvalitāte, novērtējot publiskā transporta veidu pieejamību 
apkaimē; maršrutu pieejamību apkaimē, kurā kursē sabiedriskais transports, kurā 
var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem; sabiedrisko transportu reisu skaitu dien-
naktī apkaimē.

Vērtējot Sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti, jāmin, ka 48 no 58 apkaimēm 
jeb 83% apkaimju pakalpojums tiek nodrošināts pietiekamā apjomā un kvalitātē vai 
atbilstoši pieprasījumam un kvalitātei.
Pētījumu rezultāti liecina, ka vidējais sabiedriskā transporta pieejamības un pieejamī-
bas kvalitātes vērtējums ir uzlabojies un attiecīgi vidējais iedzīvotāju īpatsvars no ko-
pējā iedzīvotāju skaita, kuriem 300m rādiusā ap dzīvesvietu ir sabiedriskā transporta 
pietura, pieaudzis no 75,5% 2016.gadā līdz 85,9% 2020.gadā. 
Tai pat laikā atsevišķās apkaimēs – Vecdaugavā, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Kundziņ-
salā un Dārzciemā vērojams novērtējuma samazinājums, kas saistāms ar sabiedriskā 
transporta reisu skaita un maršrutu izmaiņām. Rādītāju ietekmēja arī iedzīvotāju skaita 
izmaiņas. Savukārt pozitīva tendence novērojama apkaimēs, kuras šķērso 1.tramvaja 
maršruts, kas izveidots apvienojot 4. un 6.tramvaju maršrutus no Imantas līdz Juglai.

CSN skaits bez būtiskām 
izmaiņām +2,5%

CSN ievainoto skaits 
samazinājies -18,9%

Avots: CSDD Avots: CSDD

CSN bojā gājušo skaits 
samazinājies -50%

Avots: CSDD
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  Kopsavilkums
  Satiksmes organizācijas un drošības jomā ikgadēji tiek veikti dažādi uzlabojumi, 

piemēram, neregulējamas un regulējamas gājēju pārejas, luksofori, ātrumvaļņi un 
citi. Nākotnē būtu jāizvērtē arī citu risinājumu ieviešana, piemēram, drošības barjeru 
izmantošana pilsētvidē, aizstājot tos ar citiem kustību regulējošiem risinājumiem.

  Ielu seguma atjaunošanas projektus būtu vēlams papildināt ar ilgtspējīgiem lietus-
ūdens savākšanas risinājumiem, kā arī ielu daudzfunkcionalitāti veicinošu labiekār-
tojumu.

  Pārskata periodā pašvaldība ir ierīkojusi vairāk kā 1 500 jaunas autostāvvietas, vei-
dojusi “kabatas” ielu sarkano līniju robežās u.c. Nākotnē pašvaldībai jāiesaistās ak-
tivitātēs, kas vērstas uz kopējo auto izmantošanas nepieciešamības mazināšanu. 
Īpaši nozīmīga ir sadarbība sabiedriskā transporta, velo un koplietošanas transpor-
ta jomā Rīgas metropoles areāla ietvaros.

  Pārskata periodā pašvaldība ir veikusi ievērojamus ieguldījumus sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu uzlabošanā – sabiedriskā transporta parka atjaunošana, mar-
šrutu tīkla pilnveidošana, drošības pasākumu uzlabošana, ieviešot videonovēroša-
nas sistēmu sabiedriskajā transportā u.c. Nepieciešams turpināt uzlabot sabiedriskā 
transporta pieejamību (savienojumu paplašināšana, transporta kustības intensitā-
tes pieaugums u.c.), papildus veicinot arī sabiedriskā transporta integrāciju ar citiem 
transporta veidiem.

  Lai arī pārskata periodā pašvaldībā tika apstiprināta „Rīgas pilsētas velosatiksmes 
attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam”, tās īstenošana nav noritējusi sekmīgi. Kā 
lielākie projekti jāmin veloceļa Centrs – Berģi atsevišķu posmu rekonstrukcija, reko-
mendējošo velojoslu izbūve Krišjāņa Barona ielā, kā arī pakāpeniska veloceļa Centrs 
– Dārziņi izbūve. Lai veicinātu videi draudzīgu pārvietošanos pilsētā, pašvaldībai 
jāpievērš lielāka uzmanība gājēju, velo un mikromobilitātes infrastruktūras un dro-
šības uzlabošanai.

  Būtiska loma pilsētas centra revitalizācijā ir sabiedrības iesaistei un izglītošanai, ko 
pašvaldība veiksmīgi realizē caur ielu izmantošanas eksperimentiem, kas ir veikti 
gan vienas dienas garumā, gan mēneša garumā. Eksperimentu laikā iespējams no-
skaidrot dažādu sabiedrības grupu viedokļus un ietekmi uz viņu ikdienu. Turpmākajā 
periodā būtiski turpināt pilsētvides eksperimentus, kā arī mērķtiecīgu eksperimentu 
monitoringu, lai uzlaboto turpmākās aktivitātes eksperimentu ieviešanā.

Avots: Pētījums

11.12. attēls
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Tā vietā, lai nopietni risinātu ar infrastruktūru saistītās mobilitātes un pieguļošo teri-
toriju integrācijas jautājumus, Rail Baltica Rīgas trase kļuvusi vien par dažu tuneļu un 
pārvadu projektu. Zaļās zonas, velojoslas un stāvlaukumi ir būtiskas sastāvdaļas gar 
Rail Baltica trasi, taču trūkst plašāka vīzija par uzņēmējdarbības, inovāciju ekonomikas 
un rūpniecības integrāciju ap to kas veicinātu Rīgas kā jaunas un modernas Eiropas pil-
sētas tēla veidošanu. Ir nepieciešama komisija, darba grupa vai kāda cita profesionāla 
komanda, kas spētu organizēt un aptvert kopējo redzējumu par satiksmes infrastruk-
tūru pilsētā no kājāmgājēja līdz kravas transportam.

  Izvērtējot tiltu pār Daugavu skaitu, noslodzi un izvietojumu, kā arī pārskata periodā 
notikušās diskusijas un izpētes, jāturpina darbs pie ūdenstransporta attīstības un 
iekļaušanas kopējā transporta sistēmā. 

  Būtisks nākamā perioda izaicinājums un uzdevums būs “Rīgas transporta sistēmas 
ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas” ieviešana.

  Nozares eksperta viedoklis
Jānis Lielmanis, SIA “Mailītis A.I.I.M.” arhitekts

Satiksmes infrastruktūra ir viena no galvenajām pilsētvides sastāvdaļām, kas atspo-
guļo pilsētas dzīvi. Apkaimju teritorijas ir plašas pret tajās mītošo iedzīvotāju skaitu, 
tādēļ ir īpaši svarīgi veidot pilsētvidē pārdomātus satiksmes infrastruktūras savieno-
jumus un attīstību ap tiem. Rīgas attīstībā tika nepietiekami akcentēta pilsētas mobi-
litātes principa nozīme: gājējs – velo – sabiedriskais transports – privātais transports 
– kravas transports. Lai gan ar atsevišķu veloceliņu izveidi notika mēģinājumi dažādot 
satiksmes plūsmu Rīgas centrā, uz privāto autotransportu orientēta infrastruktūras at-
tīstība saglabājās arī šajā pārskata periodā. Tomēr jāuzsaka, ka šajā pārskata periodā ir 
krasi audzis velobraucēju un citu mobilitātes līdzekļu lietotāju skaits. Tāpēc ir nepiecie-
šams vērtēt katra pārvietošanās veida nozīmi un tā optimālo vietu pilsētā, atvēlot vie-
tu gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan arī citiem mikromobilitātes līdzekļiem, kā arī 
sabiedriskajam, privātajam un kravas transportam. Apvedceļiem, kas atvieglotu kra-
vas transporta plūsmas pilsētas centrā, piemēram, Ziemeļu un Hanzas šķērsojumiem, 
ir būtiska nozīme pilsētas infrastruktūras tīklā. Lai šo procesu uzlabotu ir nepieciešama 
komisija, darba grupa vai kāda cita profesionāla komanda, kas spētu organizēt un ap-
tvert kopējo redzējumu par satiksmes infrastruktūru pilsētā no kājāmgājēja līdz kravas 
transportam. Šādai iniciatīvai nepieciešams plašs iesaistīto loks, ilgtermiņa mobilitātes 
vīzijas izstrāde, mērķu definēšana visiem izpildītājiem, kā arī apjomīga datu analīze par 
pieprasījumu un piedāvājumu satiksmes infrastruktūrā.
Neskatoties uz plašo apkalpojošo tīklu, nav izdevies vairot iedzīvotāju uzticību pilsētas 
sabiedriskajam transportam – laika posmā no 2016. līdz 2019.gadam pārvadāto pasa-
žieru skaits ir sarucis par 9 miljoniem, no 143,4 līdz 134,4 milj. ( RP SIA “Rīgas Satiksme” 
statistika). Netiek pietiekami veicināta tā prioritāte satiksmes plūsmā attiecībā pret 
privāto transportu – sabiedriskais transports, arī tramvaji, nereti mēdz stāvēt sastrē-
gumos un kavēt savu grafiku. Pašvaldībai nepieciešams plašāk integrēt dzelzceļa satik-
smi, lai nodrošinātu daudzveidīgu satiksmes plūsmu. Pilsētas uzstādītais mērķis veidot 
park’n’ride autostāvvietu tīklu nav virzījies uz priekšu, tādēļ transporta plūsma cauri 
pilsētas centram vēl joprojām ir sarežģīta un veido virkni problēmu. Nepieciešams uzla-
bot komunikācijas kampaņu un likt uzsvaru uz alternatīviem pārvietošanās veidiem, lai 
mazinātu privātā transporta negatīvo ietekmi uz vides kvalitāti.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U12.1. Ogļu izmantošanas nomaiņa mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunoja-
miem energoresursiem 

  2014.gadā tika izstrādāta Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu 
(NO2) un cietajām daļiņām (PM10) teritoriālo zonu karšu tehniskā dokumentācija un 
zonu karšu formāti digitālā veidā. Lai atbilstoši zonējumam ierobežotu vai aizliegtu 
visu piesārņojošo darbību uzsākšanu, kuru izraisītā emisija var palielināt kopējo gai-
sa piesārņojuma daudzumu Rīgā vietās, kur tas pārsniedz MK noteikumos noteiktos 
gaisa kvalitātes normatīvus, 2019.gadā stājās spēkā noteikumi30, kas nosaka prasī-
bas dažāda veida sadedzināšanas iekārtu izvēlei, ko izmanto elektroenerģijas ražo-
šanai, mājokļu, dzīvojamo/neapdzīvojamo ēku apkurei un dzesēšanai, karstā ūdens 
sagatavošanai, siltuma, tvaika ražošanai rūpnieciskajām vajadzībām, kas enerģijas 
iegūšanai izmanto kurināmo, kura sadegšanas rezultātā atmosfērā nonāk gaisu pie-
sārņojošās vielas – slāpekļa dioksīds (NO2) un daļiņas PM10. 

  Pastāvīgi darbojās Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija, kura pārskata 
periodā izskatīja 4 655 fizisko un juridisko personu iesniegumus alternatīvās apku-
res veidam.

U12.2. Siltumtīklu rekonstrukcija un nomaiņa, samazinot siltumenerģijas zudumus 
tīklos

  Lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi, AS  “Rīgas  siltums” veica 
vairākus siltumtīklu pārbūves darbus, piemēram, Brīvības ielā – no Lāčplēša līdz 
Bruņinieku ielai, Brīvības un Senču ielu krustojumā, Brīvības un Pērnavas ielu 
krustojumā  u.c. Kopumā pārskata periodā AS “Rīgas siltums” ir rekonstruējis 

Rīcības virziena galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un 
pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem, saglabājot sakārtotu pilsētvidi un novēršot 
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēkiem. 

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

2.2.att. Siltumvadu nomaiņa Brīvības ielā 2017.gadā

12.1.att. 2018.gadā pabeigta notekūdeņu 
bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 

2 pirmējo nostādinātāju pārbūve

12.4.att. Getliņu atkritumu šķirošanas rūpnīca 
poligona “Getliņi EKO” teritorijā

12.3.att. 2017.gadā veikta maģistrālā ūdensvada 
DN500mm atjaunošana Daugavgrīvas šosejā no 

sūkņu stacijas Voleri līdz Zilai ielai 

30. RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.97 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu”
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un nomainījis 83,4 km siltumtīklu. Siltumtīklu posmu pārbūve tika veikta, 
izmantojot modernos siltumizolācijas materiālus – rūpnieciski izolētās caurules un 
dubultcaurules. Papildus siltumzudumu samazinājumam, tās ir apgādātas ar īpašu 
signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt trases bojājumu vietu.

  Veicinot Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu, AS “Rīgas siltums”, piesaistot ES 
līdzfinansējumu, uzsāka divu projektu realizāciju biokurināmā izmantošanai: katlu 
mājas izbūvi ar jaudu līdz 50 MW siltumcentrālē “Imanta” un biokurināmā ūdenssild-
katlu uzstādīšanu ar jaudu 2x4 MW siltumcentrālē “Daugavgrīva”.31

U12.3. Jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizē-
tajai siltumapgādei veicināšana

  Pārskata periodā centralizētai siltumapgādes sistēmai pieslēgti 249 objekti ar ko-
pējo siltumslodzi 131,2 MW.

U12.4. Centralizētās aukstumapgādes pakalpojuma ieviešana

Pārskata periodā pieprasījums pēc šāda pakalpojuma un ekonomiskais pamatojums 
nav saskatīts.

U12.5. Elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanas veicināšana

  Lai veicinātu informācijas pieejamību par nepieciešamību sakārtot daudzdzīvokļu 
māju iekšējos elektrosadales tīklus un drošību, aktuālā informācija tika ievietota 
pašvaldības tīmekļa vietnēs. Vienlaikus tika sagatavotas brošūras, informatīvi ba-
neri, kā arī informācija par līdzfinansējuma programmu nosūtīta ar pasta starpniecī-
bu 700 Rīgā reģistrētājām biedrībām. 

  AS “Sadales tīkls” īstenoja tehniski novecojušās trīsvadu sistēmas (3x220V) pārbū-
vi, izbūvējot jaunās kabeļlīnijas un optimizējot elektroapgādes shēmu. Papildus AS 
“Sadales tīkls” veica viedo skaitītāju uzstādīšanu.

U12.6. Perspektīvo teritoriju nodrošināšanas ar gāzes infrastruktūru veicināšana

  Pārskata periodā tiešas pašvaldības darbības perspektīvo teritoriju nodrošināšanai 
ar gāzi netika konstatētas, taču pašvaldība izsniedza projektēšanas nosacījumus un 
saskaņoja inženierkomunikāciju, tostarp gāzes projektus. 

U12.7. Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana

  Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un radot drošu un kvalitatīvu 
ūdensapgādi Rīgā, kā arī veicot visu centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīša-
nu atbilstoši mūsdienu prasībām, tika īstenoti vairāki projekti:

  2015.gadā noslēgta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” īste-
nošana, kas ietvēra jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi, nepieciešamo 

kanalizācijas sūkņu staciju un spiedvadu izbūvi Katlakalnā, Bolderājā un Ples-
kodālē, kā arī ūdens sagatavošanas stacijas projektēšanu un izbūvi Baltezerā, kā 
rezultātā 4 200 iedzīvotājiem kļuva pieejami kvalitatīvi centralizētās ūdensap-
gādes pakalpojumi un 6 000 iedzīvotājiem – centralizētās kanalizācijas sistē-
mas pakalpojumi).32

  2018.gadā uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” īsteno-
šana, kura ietvaros paredzēta jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 34,59 km garumā 
un tīklu rekonstrukcija 0,44 km garumā Berģos, Imantā un Beberbeķos, kā arī 
18 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Papildus plānota arī jaunu centrali-
zēto ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 24,73 km garumā un rekonstrukcija 
0,41 km garumā. Projekta realizācija plānota līdz 2023.gada beigām un tā paredz 
iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai 2 959 iedzīvotājiem.33

  2019.gadā pabeigti būvdarbi ūdensvada izbūvei uz Jaunciemu. Iepriekš atdalī-
tā Jaunciema ūdensapgādes sistēma ir pievienota Rīgas centralizētai ūdensap-
gādes sistēmai.

  2020.gadā uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta” iz-
strāde, kas nodrošinās iespēju 900 iedzīvotājiem Imantā, Ziepniekkalnā un Tei-
kā pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, kā arī paplašinās centralizēto 
ūdensapgādes sistēmu.

U12.8. Videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstības nodrošināšana

  2015.gadā SIA „Getliņi EKO” teritorijā uzcelta jauna atkritumu šķirošanas rūpnī-
ca, kas nodrošina videi drošu atkritumu apsaimniekošanu Rīgas reģionā. Kopš rūp-
nīcas atklāšanas, bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek izmantoti biogāzes ražošanai, 
savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmu-
miem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi.

  Atkritumu apsaimniekošanas jomā būtiska pakalpojuma reorganizācija notika 
2019.gadā, kad stājās spēka RD saistošie noteikumi34, kas nosaka sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Rīgas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu atkritumu 
dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmanto-
šanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu ap-
joma samazināšanu.

31. RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.97 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu”
32. https://www.rigasudens.lv/lv/eiropas-savienibas-kohezijas-fonda-lidzfinansetie-projekti
33. https://www.rigasudens.lv/lv/eiropas-savienibas-kohezijas-fonda-lidzfinansetie-projekti
34. RD 29.11.2019. saistošie noteikumi Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”
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  2020.gadā tika veikts iepirkums “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
mu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kā rezultātā tika no-
slēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar trīs apsaimniekošanas kompānijām, 
kas nosaka, ka divu gadu laikā tiks izveidoti 1050 dalītās atkritumu vākšanas punkti, 
kā arī uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta savākšana.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Apkopojot IP izpildi (skat. 12.5.attēls), redzams, ka laika periodā no 2014. līdz 2020.ga-
dam IP plānoto projektu ieviešana kopumā ir salīdzinoši zema – realizēta tikai puse no 
IP iekļautajiem projektiem. Efektīva plānoto projektu ieviešana noritējusi 2014. un 2015.
gadā, kad realizēti 12 no 13 projektiem. Jāatzīmē gan, ka turpmākajos gados plānoto 
projektu skaits samazinājās. Vērtējot IP projektu sadalījumu uzdevumu griezumā, jā-
secina, ka visi iekļautie projekti ir atbilstoši uzdevumam U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus 
ūdenssaimniecības pakalpojumus. Citos uzdevumos veiktās darbības mērķu sasnieg-
šanai iekļautas Rīcības plānā.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV12 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (12.8.attēls):

 7 rādītājiem pozitīva
 1 rādītājam negatīva
 3 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 1 rādītāju
3 rādītāji ir sasnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

12.5.attēls

  Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumi infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošanai 
tiek finansēti no budžeta programmas Budžeta izdevumi vides aizsardzībai. Izdevumi 
atkritumu apsaimniekošanai veidoja 0,006%-0,008% no kopējiem pašvaldības izdevu-
miem (skat.12.6.attēlā), savukārt izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai veidoja vidēji 
0,01% (skat.12.7.attēls).

12.6.attēls

Investīciju plāna RV12 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi atkritumu apsaimniekošanai, 
un to īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā 2014-2020

12.7.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai, 
un to īpatsvars kopējā pašvaldības budžetā 2014-2020

Avots: RD FD
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Pārskata periodā pastāvīgi norisinājās darbi pie inženierkomunikāciju paplašināšanas, 
pakāpeniski tika rekonstruēti un nomainīti siltumtīkli, kā rezultātā RV12 rādītāji uzrā-
da pozitīvu tendenci. Covid-19 ietekmē samazinājās kopējais elektroenerģijas patēriņš, 
taču jāuzsver, ka patēriņa samazinājums noticis visās lietotāju grupās, atskaitot māj-
saimniecības, kur elektrības patēriņš ir pieaudzis.
Sabiedrības vēlme piekopt videi draudzīgu dzīvesveidu un šķirot atkritumus, kā arī ko-
pējā atkritumu šķirošanas iespēju pieejamība par 20% ir palielinājusi sašķiroto atkri-
tumu daudzumu un to īpatsvaru kopējā atkritumu daudzumā par 33%, taču rādītājs 
joprojām būtiski atpaliek no mērķa vērtības 2020.gadā.

12.8.attēls

Siltumenerģijas zudumi 
samazinājušies -11%

Elektroenerģijas patēriņš 
samazinājies -25%

Gadā nomainīto un atjaunoto 
siltumtīklu garums pieaudzis +67%

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieejamība palielinājusies +1%

Avots: AS “Rīgas siltums”

Avots: AS “Latvenergo”

Avots: AS “Rīgas siltums”

Avots: SIA “Rīgas ūdens”

Centralizētās kanalizācijas sistēmas 
pieejamība palielinājusies +1%

Attīrīto notekūdeņu īpatsvars  
no kopējā novadītā daudzuma  

nav būtiski mainījies +0%

Augsts vērtējums par kanalizācijas 
sistēmas pieejamību +9%

Sašķiroto atkritumu daudzums 
pieaudzis +20%

Avots: SIA “Rīgas ūdens”

Avots: SIA “Rīgas ūdens”

Avots: Aptauja

Avots: RD MVD
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  Telpiskais monitorings
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikts, ka ar ūdensapgādi ne-
nodrošinātie rajoni galvenokārt atrodas pilsētas perifērijā, tāpēc nepieciešams turpināt 
darbu pie ūdensapgādes tīklu paplašināšanas daudzdzīvokļu un ražošanas apbūves, kā 
arī blīvu savrupmāju apbūves teritorijās. Vienlaikus jāturpina darbs pie kopsistēmas ka-
nalizācijas nodalīšanas, esošo tīklu sakārtošanas, kā arī kanalizācijas tīklu paplašināša-
nas, pirmkārt, uz teritorijām, kur plānota daudzdzīvokļu apbūve un ražošanas apbūve, 
kā arī uz blīvu savrupmāju teritorijām perifērijā.
Lai novērtētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un tā izmaiņas, 
uzraudzības periodā 2016. un 2020.gadā veiktā pētījuma “Pilsētvides attīstību rakstu-
rojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” ietvaros tika novērtēts 
pakalpojums balstoties uz 3 rādītājiem: 

  Ūdensapgādes pieejamību, novērtējot centralizētās ūdensapgādes pārklājumu te-
ritorijas apbūvētajā daļā;

  Kanalizācija pieejamību, novērtējot pārklājumu ar centralizēto sadzīves kanalizāci-
ju teritorijas apbūvētajā daļā;

  Lietus ūdens kanalizācijas pieejamību, novērtējot lietus ūdens kanalizācijas sistē-
mas pārklājumu teritorijas apbūvētajā daļā.

Augstākais novērtējums ir apkaimēs, kurās sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas ap-
kalpo kopsistēma, t.i. pilsētas centrālajā daļā. 
Kopumā 14 jeb 24% apkaimju ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums ir novērtēts 
kā nepietiekošā vai minimālā apjomā un kvalitātē. Apkaimēs – Mangaļsalā, Trīsciemā 
un Dārziņos pakalpojums netiek nodrošināts. Analizējot šo apkaimju novietojumu Rī-
gas pilsētā, jāmin, ka gandrīz visas atrodas ārpus pilsētas perifērijas, kā arī tās visas ir 
ārpus RD 2017.gadā apstiprinātās ūdenssaimniecības aglomerācijas robežas. 
Novērtējot izmaiņas uzraudzības periodā, redzams, ka 5 apkaimēs – Mangaļsalā, Trīs-
ciemā, Buļļos, Skanstē un Maskavas forštatē konstatētas negatīvas izmaiņas pakal-
pojuma pieejamības un kvalitātes novērtējumā, kas daļēji skaidrojams ar metodikas 
izmaiņām. Jāatzīmē, ka Mangaļsalas daudzīvokļu namiem pakalpojumu nodrošina 
privāts uzņēmums SIA “Gamma A”, taču privātmāju apbūvei šāds pakalpojums netiek 
nodrošināts, līdzīga situācija ir arī Dārziņos un Trīsciemā. Pozitīvas pārmaiņas uzrāda 
pašvaldības SIA “Rīgas ūdens” realizētais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 
4.kārta” Bolderājā, Pleskolādē un Katlakalnā.
Kopumā pētījumā secināts, ka privātmāju īpašnieki aktīvāk pieslēdzas centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem vietās, kur tas ir pieejams. 

Sašķiroto atkritumu īpatsvars 
pieaudzis par +33%

Atkritumu šķirošanas punktu 
pieejamība palielinājusies +160%

Dalīto atkritumu konteineru 
pieejamības un pieejamības kvalitātes 

novērtējums pieaudzis +81%

Avots: RD MVD Avots: Pētījums

Avots: Pētījums
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  Kopsavilkums
  Lai arī Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija darbojas pastāvīgi un alter-

natīvo apkures veidu jautājumus risina atbilstoši piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu 
(NO2) un cietajām daļiņām (PM10) teritoriālo zonu kartēm, pašvaldībai būtu jāveic 
aktīvāka iedzīvotāju izglītošana par alternatīvajiem apkures veidiem, kā arī to ietek-
mi uz gaisa kvalitāti kopumā. Papildus jāatzīmē, ka, lai iegūtu pilnīgāku informāciju 
par privātmāju radītā gaisa piesārņojuma raksturu, 2018.gadā darbu uzsāka jaunā 
mērsistēma Pārdaugavā, Kantora ielas 32. 

  Pārskata periodā AS ”Rīgas siltums” ir veicis ieguldījumus gan siltumtīklu rekons-
trukcijā un nomaiņā (83,4km), gan katlu māju efektivitātes uzlabošanā. Lai paaug-
stinātu iekārtu darbības efektivitāti, AS “Rīgas siltums” katlumājās tiek lietotas 
dūmgāzēs esošā latenta siltuma atgūšanas tehnoloģijas ar kondensācijas ekono-
maizeru palīdzību, tādejādi paaugstinot siltumenerģijas iekārtu lietderības koefi-
cientu par 10-25%.35 Kopumā centralizētai siltumapgādes sistēmai ir pieslēgti 76% 
patērētāju, no tiem 70% dzīvojamās ēkas un 30% citu patērētāju. 

  Kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi ir būtiski gan no vides viedokļa, gan 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes viedokļa. 2017.gadā RD apstiprināja Rīgas pilsētas 
ūdenssaimniecības aglomerācijas robežu36, taču tajā netika iekļautas tādas teritori-
jas ar lielu iedzīvotāju blīvumu kā Dārziņi un Mangaļsala. Teritorijās, kuras nav ūden-
saimniecības aglomerācijā, tiek lietoti decentralizētie risinājumi.

  Pārskata periodā vērojamas mērķtiecīgas darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanai. Tomēr jāatzīmē, ka finansējums RD MVD pārskata periodā 
netika piešķirts 38 dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīk-
lam Vecmīlgrāvja apkaimē un 87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu pārbūvei 
ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu.

  Lai samazinātu neattīrīto notekūdeņu nokļūšanu vidē, veikti gan kanalizācijas sis-
tēmu rekonstrukcijas darbi, gan lietusūdens atdalīšana no kopsistēmas – projek-
ta 1.kārtas ietvaros pārbūvēts maģistrālais kanalizācijas kolektors Vesetas ielā no 
Sporta ielas līdz Hanzas ielai un nomainīts dzelzsbetona pašteces kolektors, uzla-
bota notekūdeņu novadīšana un atdalīta lietus notekūdens kanalizācija. Uzsākts 
darbs pie Vesetas ielas 2.kārtas būvprojekta izstrādes posmam no Sporta ielas līdz 
Mālpils ielai, kas pabeigts apjomīga lietus notekūdens daudzumu nodalīšanu. Veikta 
lietus notekūdeņu kanalizācijas atdalīšana no sadzīves un ražošanas kanalizācijas 

Avots: Pētījums

12.9. attēls

35. https://www.rs.lv/lv/saturs/informativa-plansete
36. Rīgas domes 15.12.2017. lēmums Nr.631 “Par Rīgas pilsētas ūdensaimniecības aglomerācijas teritoriju”
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Turgeņeva ielas posmā no Gogoļa līdz Elijas ielai. Papildus jāatzīmē, ka lietusūdens 
kolektoru pārbūves veica arī RD SD ielu rekonstrukciju ietvaros: Flotes ielā, Augšielā, 
Vagonu ielā un citur. Taču kopumā jāatzīmē, ka pašvaldības darbība lietusūdens no-
dalīšanai no kanalizācijas kopsistēmas ir nepietiekama un ņemot vērā klimata pār-
maiņu radītās sekas – biežākas un intensīvākas lietusgāzes, būtiski var apgrūtināt 
sasniedzamo mērķi 100% attīrīti notekūdeņi.

  Turpinās ūdensapgādes sistēmas dispečeru centra vienotas SCADA vadības un 
automatizācijas sistēmas projekta 1.kārtas ieviešana – automatizācijas sistēma 
modernizēta ūdensapgādes sūkņu stacijām “Daugava-2”, “Voleri”, “Ziemeļblāzma”, 
“Pleskodāle” un apvienota ar sūkņu staciju “Baltezers”. 2020.gadā turpinās būvdarbi 
ūdensapgādes sūkņu stacijā “Zaķumuiža”. Uzsākta ūdensapgādes sistēmas SCADA 
2.kārtas būvprojekta izstrāde. Turpinās kanalizācijas sūkņu staciju SCADA vadības 
un automatizācijas sistēmu modernizācija, 2020.gadā modernizējot SCADA un uz-
stādot plūsmas mērītājus 4 kanalizācijas sūkņu stacijās. Kopumā uz 2020.gadu no 
85 kanalizācijas sūkņu stacijām automatizācijas sistēmas modernizētas ~64% kana-
lizācijas sūkņu staciju.

  Lai uzlabotu bioloģiskās ūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” efektivitāti, tika 
uzsākta pirmējo un otrējo nostādinātāju atjaunošana. Kopumā uz 2020.gadu no 6 
pirmējiem un 10 otrējiem nostādinātajiem atjaunoti ~19% nostādinātāju.

  Līdz ar jauno atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kur Rīgas pilsētas administratī-
vā teritorija ir sadalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās, būtiski uzlaboju-
sies dalīto atkritumu konteineru pieejamība. Vienlaikus nepieciešams nākotnē veikt 
mērķtiecīgas darbības iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanas paradumu maiņai. 
Kā arī nav pietiekami aktualizēts jautājums par kopējā atkritumu daudzuma sama-
zināšanu un atkārtotu resursu izmantošanu.

  Nozares eksperta viedoklis
Jānis Lielmanis, SIA “Mailītis A.I.I.M.” arhitekts

Rīga infrastruktūras un komunālo pakalpojumu jomā kopumā ir labi nodrošināta un 
dažādiem primāriem pakalpojumiem – ūdens, kanalizācija, elektrība, siltumapgāde – 
to pieejamība lielākoties ir sakārtota. Pilsētas apkaimēs tiek gan veidoti jauni, gan arī 
atjaunoti esošie komunikāciju tīkli. Nepieciešams izmantot esošos tīklus, lai veicinātu 
jaunu attīstību ap tiem un pēc iespējas izvairītos no komunikāciju tīkla izvēršanas, kas 
ilgtermiņā sadārdzinātu to uzturēšanu. Tomēr lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves 
kanalizācijas pārvaldību un apkalpošanu joprojām veic vairāki uzņēmumi, kas apgrūti-
na iespējas analizēt un pienācīgi izvērtēt šo infrastruktūras nozari. Lai gan iepriekš jau 
tika izteikti līdzīgi ieteikumi, vēlos uzsvērt nepieciešamību resursus izmantot atbildīgi. 

Piemēram, ūdens resursu otrreizēja lietošana var dot vairākus ieguvumus – attīrītais 
lietus ūdens var tikt savākts un izmantots gan zaļo zonu uzturēšanai, gan ugunsdzēsī-
bas vajadzībām.
Viens no apsaimniekošanas jomas izaicinājumiem ir atkritumu nodošana komersan-
tiem un ar to saistītie sarežģījumi. Lai gan socioloģiskās aptaujas liecina, ka sabiedrība 
ir gatava atkritumu šķirošanai, netiek pietiekami risināta atkritumu šķirošanas iespēja 
gan daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmos, gan pilsētvidē – līdzās ikdienas atkri-
tumu urnām. Tiek samērā vāji risināta lielgabarīta un nestandarta atkritumu izmešana 
un nodošana. Saistībā ar Covid-19 pandēmijas laikā ieviestajiem ierobežojumiem un 
paaugstinātajām higiēnas prasībām, tirdzniecības un pakalpojumu sfērā ir palielinājies 
atkritumu daudzums, tāpēc ir nepieciešama stratēģija un izlēmīga rīcība tā mazināša-
nai.
Nākamajā attīstības programmas posmā nepieciešams pievērsties inovatīviem risinā-
jumiem atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. Jāveido skaidra, uz vienkāršību un ie-
dzīvotāju ērtībām orientēta ilgtermiņa atkritumu šķirošanas politika. Jāveicina plašāka 
ražotāju un atkritumu savācēju iesaiste komunikācijas kampaņās, pieejamu atkritumu 
savākšanas risinājumu izveidē un inovācijās.
Nepārliecinoša ir kopējā virzība uz enerģijas ziņā zaļāku, tīrāku un ar atjaunojamiem 
resursiem apgādātu pilsētu. Savlaicīgi nepieciešams spert nākamos soļus enerģijas 
resursu taupīšanā, apsaimniekošanā un kvalitatīvākā izmantošanā, saglabājot šobrīd 
esošo situāciju ar vidēji zemām izmaksām, salīdzinot ar kaimiņvalstu galvaspilsētām.
Nepieciešams veidot proaktīvu stratēģiju “zaļas” pilsētas modeļa izveidei, attīstot un 
veicinot atjaunojamās un atkārtoti lietojamās enerģijas izmantošanu. Svarīgi risināt ne 
tikai sabiedrībai redzamas jomas, kā piemēram, atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu 
un ēku atjaunošanu, bet arī veidot racionālu un tālredzīgu infrastruktūras un komunālo 
pakalpojumu pārvaldības un izmantošanas modeli, piemēram, nedalīt vienu un to pašu 
komunikāciju starp dažādiem pašvaldības uzņēmumiem. 
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U13.1. Siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālas izmantošanas veicināšana,  
ieviešot inovatīvas tehnoloģijas iekārtas un risinājumus

  Veicinot pilsētas tuvināšanos viedās pilsētas statusam, tika izstrādāts un 2014.gadā 
apstiprināts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 
2014.-2020.gadam, kurā noteikti pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un bezizmešu 
transporta attīstības galvenie virzieni. 2015. un 2017.gadā tika sagatavoti progresa 
ziņojumi par izpildi, kā arī 2020.gadā tika uzsākta noslēguma progresa ziņojuma 
izstrāde par CO2 emisiju samazināšanos no 2015.gada līdz 2020.gadam.

  Lai veicinātu nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju, pārskata periodā 
tika organizēti daudzdzīvokļu māju energoauditi un energosertifikātu izstrāde 
ar pašvaldības līdzfinansējumu (kopā 327 energoauditi). Popularizējot dzīvoja-
mo māju atjaunošanu, tika rīkotas atvērto durvju dienas, rīkoti izglītojoši semināri, 
sniegtas konsultācijas tiešsaistē un pa telefonu, organizētas daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un aptaujas par energoefektivitātes jau-
tājumiem, izdoti e-žurnāli, bukleti, izveidots publiski pieejams e-katalogs “Labākās 
prakses projekti viedai pilsētai”. Tika uzturēta publiski pieejama datubāze centra-
lizētai siltumapgādei pievienotiem namiem par faktisko ēku energoefektivitāti ie-
priekšējā gadā.

  Tika īstenoti virkne projekti, kas vērsti uz ilgtspējīgiem risinājumiem: Videi drau-
dzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls «GreenITNet», Zaļā iepirkuma 
atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai, Viedas pilsētas infrastruktūras noturība 
pret izmaiņām, Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovā-
cijai (INNOVATE), Multimodāla pilsēta / CMM (cities.multimodal) u.c. 

Galvenais mērķis ir panākt racionālu energoresursu izlietojumu pilsētas vajadzību 
apmierināšanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa un komforta nodrošināšanai

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

13.2.att. Remontdarbi Natālijas Draudziņas 
vidusskolā

13.1.att. Izstāde “Vide un enerģija 2018”

13.4.att. VEF kultūras pils rekonstrukcija 
un restaurācija

13.3.att. Latvijas Nacionālā teātra ēkas 
atjaunotās fasādes apgaismojums
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  Tika izveidota darba grupa integrēta rīcības plāna izstrādei pārejai uz aprites 
ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas pilsētas pašvaldībā. Darba grupā ir pārstāvētas 
visas būvniecības nozarē iesaistītās jomas – no plānošanas un projektēšanas līdz 
apsaimniekošanai un nojaukšanai (pārstāvji no LR Ekonomikas ministrijas, LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, dažādiem RD departamentiem un 
komitejām, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, RTU, apsaim-
niekošanas, būvniecības, NVO un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem). 

U13.2. Pašvaldības iestāžu ēku renovācijas nodrošināšana

  Pārskata periodā tika veikti kompleksi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, ievērojami samazinot siltumenerģijas 
patēriņu apkurei izglītības un citās sabiedriskajās ēkās. Kopumā tika atjaunotas 72 
pašvaldības izglītības iestādes. 

U13.3. Energoefektīva apgaismojuma ieviešana sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkās 

  Pārskata periodā tika uzstādīts fasādes apgaismojums sabiedriskajām ēkām, pie-
mēram, Latvijas Nacionālajam teātrim, VEF Kultūras pilij, izglītības iestādēm u.c.). 
Vienlaikus veikta arī LED apgaismojuma ieviešana publisko ēku apgaismojuma sis-
tēmā, samazinot radītās SEG emisijas.

U13.4. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana

  Galvenokārt tika veiktas netiešas aktivitātes, kas ir saistītas ar dalību Eiropas pil-
sētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā „Energy Cities”, pie-
daloties regulārās valdes sēdēs un ikgadējā klimata konferencē, kā arī starptautisku 
projektu ieviešanā. 

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Apkopojot IP izpildi redzams, ka laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam IP iekļauto 
projektu realizācija kopumā ir efektīva –vidēji tika ieviesti 87% projektu. Savukārt 2017.
gadā 3 projekti netika ieviesti, jo tie netika apstiprināti projektu programmas konkursu 
ietvaros. Starp nozīmīgākajiem projektiem jāmin energoefektivitātes uzlabošana Rīgas 
izglītības iestādēs, t.sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovā-
cija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c.

  Budžets
Pilsētas energoefektivitātes īstenošanas pasākumu izdevumi ir integrēti RD iestāžu un 
institūciju budžetos, kā arī līdzekļi projektiem tika piesaistīti arī no ES fondiem.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV13 ietvaros noteikti 5 sasniedzamie rādītāji (13.6.attēls), kuru sasniegšanas tendence 
pret sākuma vērtību ir:

 3 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem bez būtiskām izmaiņām

1 no 5 analizētajiem rādītājiem ir sasniedzis 2020.gadā plānoto vērtību. 

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, kas ietver arī enerģijas efektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus, laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam veikta ar zemu intensitāti. Salīdzi-
noši straujāks pieaugums atjaunoto daudzdzīvokļu ēku segmentā vērojams kopš 2018.
gada, kas saistāms ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas atbal-
sta programmas ieviešanu. Atbalsta programmas projektu izpilde vēl turpinās un dos 
papildus ieguldījumu arī pēc 2020.gada. 

13.5.attēls

Investīciju plāna RV13 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD
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Savukārt atjaunoto pašvaldības izglītības iestāžu atjaunošana bija viena no pašvaldī-
bas prioritātēm pārskata periodā, līdz ar to pašvaldība gan sniedza atbalstu, gan aktīvi 
izmantoja dažādas atbalsta programmas sabiedrisko ēku renovācijai, kā rezultātā uz 
2020.gadu kompleksā renovācija veikta 122 no 147 PII un 78 no 108 skolām.
Lai arī plānotā vērtība biomasas izmantošanas pieaugumam uz 2020.gadu tika sa-
sniegta, jāatzīmē, ka atbilstoši Eiropas un nacionālajiem plānošanas dokumentiem, 
2030.gadā ir noteikts mērķis – no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas 
īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā jāpalielina līdz 50%.

13.6.attēls

  Kopsavilkums
  Starp nozīmīgākajām aktivitātēm RV13 sasniegšanā jāizceļ Rīgas pilsētas ilgtspē-

jīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde. Plā-
nā iekļautais izvērtējums parādīja, ka lielāka uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas 
vērsti uz siltumnoturības paaugstināšanu publiskajās un dzīvojamās ēkās. Līdz ar 
to tālākai emisiju samazināšanai jāīsteno aktīvāk pasākumi, kas vērsti uz enerģijas 
efektivitātes paaugstināšanu ēkās, atjaunojamo energoresursu un bezemisiju de-
centralizētās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju izmantošanu, to integrēšanu 
centralizētās siltumapgādes sistēmā, individuālo patērētāju pieslēgšanu centrali-
zētai siltumapgādes sistēmai.

  Jāatzīmē, ka pārskata periodā nav vērojams būtisks progress virzībā uz Pilsētu 
mēru paktā noteikto mērķu sasniegšanu CO2 emisiju samazinājumā. Lielāko daļu 
no kopējām aprēķinātām CO2 emisijām Rīgas pilsētā 2020. gadā veidoja autotrans-
ports (46,5%), siltumenerģijas patēriņš centralizētajā siltumenerģijas piegādes sis-
tēmā (22,3%), kurināmā patēriņš dažādos patērētāju sektoros (17,3%) un elektro-
enerģijas patēriņš (13,8%). 

  Lielāko devumu emisiju samazināšanā laika periodā 2011.-2020.gads ir devuši AS 
“Rīgas siltums” īstenotie pasākumi: atjaunojamo energoresursu (biomasa) izmanto-
šana siltumenerģijas ražošanā (30,4%), tehnoloģiju pilnveidošana (19,7%) un zudu-
mu samazināšana siltumenerģijas pārvadīšanā (2,6%). Atjaunojamo energoresusu 
izmantošana siltumenerģijas ražošanā centralizētās siltumapgādei deva 37,2% un 
atjaunojamo energoresursu izmantošana elektroenerģijas ražošanai deva 6,1% no 
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kopējām novērstām CO2 emisijām. Biodegvielas izmantošana autotransportā deva 
9,8% no kopējām novērstām CO2 emisijām. Enerģijas efektivitātes īstenotie pasā-
kumi dzīvojamās mājās un sabiedriskās ēkās deva 3,2%, bet enerģijas efektivitātes 
pasākumi rūpniecībā 3% no kopējām novērstām emisijām.37

  Pašvaldība aktīvi darbojās, lai veicinātu dzīvojamo māju renovāciju, taču jāatzīmē, 
ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas aktivitāte ir zema. Laika posmā no 
2014. līdz 2020.gadam Rīgā tika atjaunotas tikai 224 daudzdzīvokļu ēkas (mērķa 
vērtība 2020.gadā – 2000). Tai pat laikā jāatzīmē, ka pašvaldība sekmīgi realizēja 
pašvaldības izglītības iestāžu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu.

  Lai nodrošinātu regulāru un aktuālu informāciju par Rīgas pilsētas darbību ener-
ģētikas un klimata mērķu sasniegšanā, pašvaldība veic ikgadējo datu apkopošanu 
un ziņošanu starptautiskajai NVO “Carbon Disclosure Project” par paveikto klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā.

  Apzinoties ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu aizvien pieaugošo nozīmi, 
Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi turpināt saglabāt proaktīvu rīcību un nostāju 
enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanas jomā. Aktuāls kļūst jautājums par paš-
valdības finansēto pasākumu un projektu pieskaņošanu izvirzītajam klimata neitra-
litātes kursam uz mazākām SEG emisijām un klimata noturīgu attīstību. Tas nozīmē, 
ka plānojot Rīgas pilsētas pašvaldības īstermiņa, vidējā termiņā un ilgtermiņa attīs-
tības pasākumus un projektus neatkarīgi no nozares, ieteicams izvērtēt to sniegumu 
enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā.

  Nozares eksperta viedoklis
Iveta Reinholde, Profesore, Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību 
kongresa neatkarīgā eksperte, Dr.sc.pol.

Uzdevums par siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālas izmantošanas veicināša-
nu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas iekārtas un risinājumus, paredzēja gan Rīgas pilsē-
tas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna ieviešanu, gan arī dzīvojamo māju energoau-
ditus ar pašvaldības līdzfinansējumu, gan informatīvas kampaņas. Gan līdzfinansējuma 
pieejamība, gan informācijas kampaņas ir rezultējušās atjaunoto daudzdzīvokļu ēku 
skaita pieaugumā.
Arī uzdevums par pašvaldības ēku siltināšanu ir paveikts. Savukārt, uzdevuma ietva-
ros par ēku fasāžu energoefektīva apgaismojuma ieviešanu ir panākts tas, ka virkne 

sabiedriski nozīmīgu ēku līdzās renovācijai un remontdarbiem, ir nodrošinātas ar ener-
goefektīvu apgaismojumu.
Lai uzlabotu pilsētas sniegumu ieteicams veikt visaptverošu ex-post izvērtējumu gan 
kopējai Rīgas pilsētas veidotajai Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 
viedai pilsētai 2014.-2020.gadam, gan arī visām, citu juridisko personu un iedzīvotāju 
pilsētas ietvaros veiktajām aktivitātēm energoefektivitātes īstenošanai.
Uzdevumā par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu pašvaldība ir 
veikusi aktivitātes, kas saistītas ar līdzdalību starptautiskos projektos un pasākumos. 
Šādas aktivitātes ir būtiska sastāvdaļa no pašvaldības ikdienas darba, tomēr bez atbil-
stošās publicitātes un sekojošām pēc-aktivitātēm (follow-up), tās nesniedz pietiekami 
daudz efekta un ietekmes.
Pašvaldībai nav veicies sasniegt plānoto CO2 emisiju samazinājumu, jo emisijas veido-
jas daudzu faktoru ietekmē, kurus pašvaldība tās kompetences ietvaros nevar ietek-
mēt, līdz ar to nepieciešama intensīvāka komunikācija ar nacionālo pārvaldes līmeni par 
atbalsta mehānismiem emisiju samazināšanai.
Tā kā Rīga ir Latvijas ekonomiskās attīstības centrs un galvaspilsēta un faktiski veido 
nozīmīgu daļu CO2 emisiju, tad pilsētai sadarbībā ar ministrijām (FM, VARAM) ir jātiecas 
uz īpašu statusu un nosacījumiem emisiju samazināšanai, kam tiek paredzēts ES un 
vietējie atbalsta instrumenti.
Tāpat ieteicams veikt kompleksu izvērtējumu par CO2 emisiju samazinājuma iespē-
jām pašvaldības kompetences ietvaros, jo Rīga ir gan Latvijas ekonomiskās attīstības 
centrs un galvaspilsēta, nodalot faktorus, ko pilsēta var tieši un netieši var ietekmēt. 
Turklāt, ir būtiski skaidri identificēt tās jomās, kurās energoefektivitātes paaugstinā-
šana un emisiju samazināšana iedzīvotāju komfortam radīs papildus finansiālo slogu.
Kopumā, pašvaldības paveiktais rīcības virziena mērķa sasniegšanā ir vērtējams pozitī-
vi, pilsēta ir izveidojusi nepieciešamos priekšnosacījumus energoefektivitātes pozitīvai 
dinamikai nākotnē. Tomēr, nākamā periodā attīstības plānošanas dokumentos, kas skar 
energoefektivitātes jautājumos, pilsētai būs jāizvirza vairāk uzdevumu, līdzšinējos pa-
pildinot ar plašāk izvērstiem komunikācijas kampaņām, meistarklasēm par viedām teh-
noloģijām, ieskaitot par saules un vēja enerģijas izmantošanu pilsētas attīstībā. Turklāt, 
arī atbalsta programmas ēku siltināšanas pasākumiem ir jāpapildina iekļaujot saules, 
vēja un citu atjaunojamo enerģijas avotus.
Lai uzlabotu pilsētas sniegumu ieteicams kopā ar atbildīgo ministriju (VARAM) veidot 
informatīvās kampaņas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, ko persona ikdienā var darīt, 
lai panāktu efektīvi energoresursu izmantošanu. Iedzīvotāju informēšanas aktivitātes 
šajā rīcības virzienā ieteicams integrēt kopā ar RV19 aktivitātēm par daudzveidīgu sa-
biedrības grupu un NVO iesaisti pilsētas plānošanā un energoresursu racionālā izman-
tošanā.

37. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam noslēguma 
progresa ziņojuma CO2 emisiju aprēķina veikšana laika periodam 2015.-2020.gads
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U14.1. Degradēto teritoriju un objektu revitalizācija 

  Pārskata periodā Rīgas pašvaldība aktīvi iesaistījās pilsētas graustu sakārtošanā 
– likvidējot sabiedrības drošībai apdraudošus graustus vai uzliekot par pienāku-
mu sakārtot tos. Jautājuma sakārtošanu veicināja arī 3% NĪN likmes piemērošana 
būvēm, kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā laika 
periodā no 2015. līdz 2020.gadam tika sakārtoti (nojaukti) 14 045 objekti. Tāpat arī 
2015.gadā tika izstrādāta tīmekļa vietne www.grausti.riga.lv, kurā bija iespēja gan 
apskatīt pilsētā esošos graustus un to noteiktās kategorijas, gan arī ziņot par tiem. 

  Atbalstot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kultūrvēsturisko ēku sa-
glabāšanu, kopš 2016.gada pašvaldība rīkoja atklāto konkursu39 “Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai”. Laika 
posmā no 2016. līdz 2020.gadam kopumā līdzfinansējumu saņēma 306 objekti.

Daļa aktivitāšu atspoguļotas pie U15.1. izpildes.

U14.2. Piesārņoto vietu sanāciju nodrošināšana

  2015.gadā noslēdzās Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija. Projekta laikā 
tika pārvietoti 900 000 kubikmetru atkritumu, izveidots 35 metrus augsts kalns, 

RV mērķis, pamatojoties uz apkopoto un klasificēto informāciju par pilsētā esošajiem graustiem38 (t.sk. privātpersonām 
piederošajiem graustiem), organizēt graustu sakārtošanu vai nojaukšanu, lai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās 
piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas padarītu izmantojamas pilsētas attīstībā, kā arī novērstu vides piesārņojuma 
draudus. 

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

14.2.att. Augusta Deglava ielas izgāztuve

14.1.att. Pabeigta Buļlupes aizsargdambja 
kodola izveide

14.3.att. Tabakas fabrika

14.4.att. Projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 
1.kārta” īstenošana38. Grausts – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota kapitāla rakstura būve, kurai būtiski 

bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, kas padara būves atjaunošanu tehniski neiespējamu 
vai ekonomiski neizdevīgu, kā arī netiek ievērotas šādu būvju uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir 
pārtraukta iesāktas būvniecības ieceres realizācija, un šādas būves vizuālais izskats bojā pilsētas ainavu
39. Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas 
vai restaurācijas atjaunošanas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 20 000 kultūras pieminekļa 
saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā EUR 5 000 ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai.
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kas pārklāts ar nosedzošu pretfiltrācijas māla slāni 50 cm biezumā un auglīgas 
grunts slāni 20 cm biezumā, kā arī apsēts ar zālāju, kā rezultātā iegūta vairāk nekā 
20 ha plaša labiekārtota teritorija. Ap kalnu ir izveidoti pieci monitoringa urbumi, ar 
kuru palīdzību kontroles nolūkā var veikt regulārus piesārņojuma līmeņa mērījumus.

  2015.gadā pabeigta arī Rīgas pilsētai piederošā bijušās atkritumu izgāztuves “Kleis-
ti” rekultivācija teritorija 4,5 ha platībā. Tika pārvietoti sausie atkritumi, izveidojot 
ap 13 m augstu uzkalnu, kas pārklāts ar bentonītmāla paklāju, un, lai nelaistu cauri 
lietus ūdeņus, uz tā ir uzvesta auglīgā grunts, veikta teritorijas apzaļumošana. Ap-
kārt uzkalnam pa perimetru izrakti grāvji, kas savāc lietus ūdeņus, kā arī izveidota 
infiltranta barjera, lai varētu veikt vides stāvokļa uzraudzību, ierīkoti monitoringa 
urbumi. 

  Pārskata periodā izstrādāti sanācijas projekti Sarkandaugavas attekai un Kīleveina 
grāvim. Veikti piesārņojuma novēršanas darbi Bolderājas karjerā, aiz Dzelzceļa mu-
zeja un avārijas darbi Juglas kanālā. Tāpat arī piesārņojuma apjoma izpētes darbi 
veikti pie Dzelzceļa muzeja Uzvaras bulvārī. 

U14.3. Ģimeņu dārziņu kvalitatīvas izmantošanas veicināšana

  Lai samazinātu nesakopto ģimenes dārziņu skaitu un veicinātu iedzīvotāju atbildī-
gāku rīcību mazdārziņu apsaimniekošanā, tika uzlabota līgumu slēgšanas kārtība, 
kā arī pagarināts līgumu slēgšanas termiņš no 1 gada uz 3 – 5 gadiem un atvieglota 
līgumu slēgšanas procedūra.

U14.4. Preventīvu pasākumu plūdu riska mazināšanai veikšana

  Lai samazinātu augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē, tika uzsākta projekta “Bol-
derājas pretplūdu pasākumi” īstenošana. Tā ietvaros uzsākta Bolderājas pretplūdu 
aizsargdambja izbūve  Buļļupes labajā krastā 1,9 km garā posmā gar Lielo ielu – 
no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai, papildus labiekārtojot arī publisko ārtelpu, kas 
pasargās Bolderājas apkaimi no stipra ziemeļrietumu vēja radīto vējuzplūdu radītā 
ūdens līmeņa paaugstināšanās.

  Pašvaldība ir aktīvi līdzdarbojusies starptautiskos sadarbības projektos, kas vērsti 
uz stipru lietusgāžu radīto plūdu seku mazināšanu (iWater, BSR Water) un lietus 
notekūdeņu kvalitātes uzlabošanu (Clear Stormwater).

Daļa aktivitāšu atspoguļotas pie U15.3. izpildes.

U14.5. Efektīvu kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana

  Laika posmā no 2014. līdz 2018.gadam kapsētu teritorijās tika sagatavotas un ierā-
dītas 12 046 jaunas apbedījumu vietas. Bez minētā, 2016.gadā tika izbūvēts kolum-
bārijs II Meža kapsētā, kur urnām bija paredzētas 288 ligzdas – ar iespēju katrā no 
tām novietot 4 pelnu urnas.

  Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja 21 kapsētas apsaimniekošanu un uzturēšanu 
452,35 ha platībā. Pastāvīgi tika izzāģēti sausie un bojātie koki – kopā 1 303 koki, kā 
arī sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 485 890 m³ atkritumu 
pārskata periodā.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Apkopojot IP projektu izpildi, redzams, ka laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam plā-
noto projektu realizācijas dinamika ir augšupejoša. Jāmin, ka IP RV14 ietvaros vairums 
iekļauto projektu ir finansiāli apjomīgi un to realizācijai tiek piesaistīts ES fondu finan-
sējums.
Jāatzīmē, ka 2 IP iekļautiem projektiem “Hapaka grāvja (Kleistos) krasta aizsargnostip-
rinājumi” un “Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu digitalizācija” visa pārskata pe-
rioda laikā netika piešķirti finanšu līdzekļi.

14.5.attēls

Investīciju plāna RV14 izpildes raksturojums 2014-2020
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  Budžets
Pašvaldības finanšu līdzekļi graustu sakārtošanai un galvaspilsētas teritorijas labiekār-
tošanai tiek iedalīti budžeta pozīcijā “Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai”. Apkopojot pārskata periodā pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai atvēlētos budžeta līdzekļus, redzams, ka finansējums ir svārstībās 
starp 3%-5,6% robežās no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Būtisks izde-
vumu pieaugums bija 2020.gadā, sasniedzot EUR 43 465,5 tūkst. finansējumu. Starp 
nozīmīgākajām investīcijām 2020.gadā jāmin pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma 
avārijas stāvokļa novēršana Rīgas Centrāltirgus teritorijā.

Pakāpeniski tika likvidēti visi sabiedrības drošību apdraudošie grausti, taču pretēji uz-
stādītajam mērķim – 2020.gadā graustu pilsētā vairs nav, to skaits ievērojami audzis. 
Tas daļēji skaidrojams ar graustu pieteikšanas un izvērtēšanas procesu sakārtošanu, 
novērtēšanas kritēriju pilnveidošanu, kā arī ar ilgstoši neizmantoto būvju tehniskā stā-
vokļa un ārējā izskata pasliktināšos atmosfēras nokrišņu ietekmē un ugunsgrēku re-
zultātā. Jāatzīmē arī, ka pastiprināta uzmanība tika pievērsta to būvju apsekošanai un 
kontrolēšanai, uz kurām izvietots aizsargsiets (zaļais siets), kā arī visu RVC apkaimē 
esošo degradēto būvju sakārtošanai.

14.6.attēls

14.7.attēls

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV14 ietvaros noteikti 6 sasniedzamie rādītāji (14.7.attēls), kuru sasniegšanas tendence 
pret sākuma vērtību ir:

 1 rādītājam pozitīva
 5 rādītājiem negatīva

Neviens no rādītājiem nav sasniedzis 2020.gadā plānoto vērtību.

Rīgas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai tūkst. EUR un % no kopējā pašvaldības budžeta

Avots: RD FD

Degradēto teritoriju un objektu 
skaits palielinājies +80% Graustu skaits pieaudzis +69%

Avots: RD ĪD Avots: RD ĪD

A kategorijas graustu skaits 
pieaudzis +108%

Nojaukto bīstamo objektu skaits 
sarucis -37,5%

Avots: RD ĪD Avots: RD ĪD
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  Kopsavilkums
  Revitalizētajām pilsētas teritorijām un objektiem ir būtiska ietekme uz pilsētas es-

tētisko tēlu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Neskatoties uz pieaugošo identificēto 
degradēto objektu skaitu pilsētā, RD Vidi degradējošo būvju komisija ir izveidojusi 
sistēmu kura nodrošina publisku informāciju un skaidru rīcības plānu vidi degradējo-
šu būvju sakārtošanai. Nākotnē risināms jautājums par pašvaldības un privāto īpaš-
nieku degradēto teritoriju identificēšanu un sakārtošanu.

  Pārskata periodā ir realizēti lieli un būtiski piesārņoto teritoriju sakārtošanas projek-
ti bijušajās atkritumu izgāztuvēs (atkritumu izgāztuvē “Kleisti” un Augusta Deglava 
ielas izgāztuvē), kā arī izstrādāti sanācijas projekti Kīleveina grāvim un Sarkandau-
gavas attekai, kuri būtu jārealizē nākamajā plānošanas posmā.

  Lai arī ir vienkāršota ģimenes (sakņu) dārzu iznomāšanas procedūra, nav kopēja pil-
sētas redzējuma, kā un kur šādas teritorijas būtu attīstāmas.

  Pozitīvi vērtējama Bolderājas pretplūdu aizsargdambja būvniecības uzsākšana, 
taču jāatzīmē, ka pārskata periodā tas ir vienīgais uzsāktais pretplūdu projekts, kas, 
ņemot vērā sarežģītos Rīgas hidroloģiskos apstākļus un potenciālo Baltijas jūras 
līmeņa celšanos klimata pārmaiņu rezultātā, vērtējams kā nepietiekami. 

  Nodrošinot efektīvu kapsētu apsaimniekošanu, būtu jārod iespējas atrast finanšu 
līdzekļus kapsētu informācijas digitalizācijai, kas pārskata periodā IP netika rasts.

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Lielmanis, SIA “Mailītis A.I.I.M.” arhitekts

Degradētās teritorijas pilsētvides kontekstā ir nepievilcīgas, taču tās paver iespējas 
jaunai attīstībai un inovācijām. Individuāli jāvērtē pieejas šo teritoriju un ēku tālākai 
izmantošanai. Nepieciešama sadarbība ar privāto sektoru un nevalstiskajām organizā-
cijām, kā arī atvērta un uz sadarbību vērsta pieeja jautājumos par teritoriju ilgtermiņa 
attīstības potenciālu. Pozitīvi vērtējama atbalsta programmas “Rīgas pilsētas pašval-
dības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai” izveide un iedzī-
votāju iesaiste pilsētas telpas sakārtošanā. Turpinot iniciatīvu, vēlams to papildināt ar 
pilsētas mērogā vienotām vadlīnijām par vēsturisko ēku atjaunošanu.
Uzteicama graustu digitālās kartes ieviešana un klasificēšana, kā arī palielinātā ne-
kustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana degradētajām būvēm. Graustu reāla 
fiksēšana gan paver ainu uz citu problēmu – attīstības jomas lēno tempu, ēku slikto 
tehnisko stāvokli un nespēju sakārtot degradēto vidi. Lai gan tas ir svarīgs punkts ko-
munikācijā ar sabiedrību, šāda pieeja tomēr vairāk liecina par vienkāršu mehānismu 
atskaitēm nevis reāliem centieniem risināt problēmu.
Degradēto teritoriju uzskaitē un rādītājos ir jāliek uzsvars uz jaunu investīciju piesaisti 
vai otrreizējas izmantošanas iespējām. Pašvaldība var ņemt piemēru no nevalstiskajām 
organizācijām (Free Riga) un uzņemties šādas iniciatīvas ar sev piederošo nekustamo 
īpašumu fondu, kas ir atstāts novārtā, bet ir drošs izmantošanai. Tādā veidā tiktu dota 
iespēja dažādām sabiedrības grupām veidot interešu vietas, kas ar laiku piesaista vai-
rāk cilvēkus un dod šīm vietām otru elpu.
Rīgas Centrāltirgus un tam pieguļošās teritorijas, kas sevī ietver plašu publisko un 
tirdzniecības platību, ir vieta, kas turpmāk kalpos par pirmo pieturvietu Rail Baltica 
pasažieriem no visas Eiropas. Lai gan teritorija ilgu laiku ir tikusi atstāta novārtā un ie-
guvusi bēdīgu slavu ar apšaubāmu tirdzniecību, tai ir potenciāls kļūt par ievērojamu un 
mūsdienīgu vietējo tirdzniecības, ekonomikas, kultūras un sabiedriskās dzīves centru 
– magnētobjektu. Rīgas pašvaldībai nepieciešama ilgtermiņa stratēģija šīs teritorijas 
attīstībai pilsētas mērogā.
Pozitīvi vērtējama sāktā kapu informācijas sistēmas digitalizēšana, taču vēl joprojām 
aktuāls ir jautājums par apbedījumu teritoriju paplašināšanas stratēģiju. Gausi turpinās 
arī alternatīvu apbedījumu vietu ieviešana – kolumbāriji un urnu apbedījumi. Kapsētu 
un apbedījumu vietu apsaimniekošanā nepieciešama vispārēja situācijas aptvere un 
inovatīvāks skats uz nākotnes izaicinājumiem. Jāizmanto Rīgas pilsētai dotās iespējas 
risināt šo jautājumu ar attīstības plāna izstrādi. Attīstīt kolumbāriju un digitālo kapsētu 
potenciālu, veikt informatīvas kampaņas iedzīvotāju izglītošanai. 

Vidējais apkaimju estētiskais 
novērtējums uzlabojies +10%

Vidējais plūdu riska novērtējums 
pasliktinājies par -52%

Avots: Pētījums Avots: Pētījums
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U15.1. Efektīvas pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimnieko-
šanas un labiekārtošanas (t.sk. ūdensmalas) nodrošināšana

  Tika labiekārtotas un revitalizētas pilsētas ūdensmalas: labiekārtotas Rumbulas, 
Ķīpsalas un Lucavsalas peldvietas, rekonstruēta Juglas kanāla malas rietumu puse 
posmā no Vidzemes alejas 1 līdz Brīvības gatvei 417, pakāpeniski izbūvēta un uzturē-
ta Daugavmalas promenāde 5,7 km garumā, renovēta kāpas norobežojošās atbalsta 
siena un uzstādīta koka gājēju laipa Vakarbuļļu peldvietā, labiekārtota Bolderājas 
karjeram piegulošā teritorija un izveidota laivu piestātne Juglas ezerā. Pastāvīgi tika 
apsaimniekotas un labiekārtotas (uzstādīti jauni rotaļu laukumi, veloturētāji, atkri-
tumu urnas, bio tualetes, soliņi, piknika vietas u.c.) 7 atpūtas vietas pie ūdenstilp-
nēm – Vecāķos, Mangaļsalā, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas ezeriem, Velnezera 
un Gaiļezera. 

  2017.gadā tika apstiprināts Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums, 
lai, izvērtējot ūdens piedāvāto potenciālu, radītu priekšnoteikumus ūdens objektu 
funkcionālai un telpiskai integrācijai Rīgas pilsētvidē.

  Realizēti būtiski parku revitalizācijas un labiekārtošanas darbi tādos parkos kā 
Miera dārzs, Ziedoņdārzs un Grīziņkalna parks, Dzegužkalna atpūtas parks, Viestur-
dārzs, Jaunatnes dārzs, kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. Izveidoti jauni par-
ki – Anniņmuižas parks, Erevānas dārzs, “Zaļā birzs” Pļavniekos un Kudojara parks 
Dārziņos, kā arī uzsākta Aldara parka pārbūve. Vienlaikus Rīgas parkos tika veikti 
dažāda veida apsaimniekošanas, uzturēšanas un atjaunošanas darbi – koku kop-
šana (koku iestādīšana, augošo koku vainagu kopšana, stumbru aizsargu uzlikša-
na, bojātu, bīstamu un sausu koku zāģēšana u.c. darbi), infrastruktūras atjaunoša-

RV galvenais mērķis ir veidot ilgtspējīgu, tīru un zaļu vidi, novēršot negatīvu faktoru ietekmi uz pilsētvidi un 
cilvēku veselību. Pašvaldības uzdevums vides pārraudzības jomā ir efektīva dabas, apstādījumu un ūdens 
teritoriju tiesiskā aizsardzība, apsaimniekošana un attīstība.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV15 Laba vides kvalitāte

15.2.att. Labiekārtotā peldvieta “Rumbula”

15.1.att. Juglas promenāde 15.3.att. Bebru dambja likvidēšana Piķurgā

15.4.att. Biotopu atjaunošana dabas parkā 
“Piejūra”
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na (gājēju celiņu atjaunošana, tualešu ierīkošana, atbalsta sienu atjaunošana u.c.), 
vingrošanas elementu uzstādīšana, bērnu rotaļlaukumu aprīkojuma atjaunošanas 
darbi un apgaismojuma ierīkošana. 

  Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tika pabeigta ekspozīcija “Āfrikas savanna”, 
kuras ietvaros izveidota jaukta savannas dzīvnieku ekspozīcija 3 000 m2 lielā teri-
torijā.

U15.2. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

  Sekmējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tika nodrošināti ĪADT un mik-
roliegumu apsaimniekošanas un kopšanas pasākumi – pļavu un niedrāju pļaušana, 
bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšana, aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana, labie-
kārtojuma uzturēšana un apsaimniekošana u.c. Uzsākta Strazdumuižas parka mik-
rolieguma sakopšana atbilstoši sugu un biotopu eksperta atzinumam, kā arī dabas 
parka “Piejūra” teritorijā antropogēnās slodzes uz ES aizsargājamiem biotopiem 
mazināšanai īstenots projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbū-
ve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” un “(CoHaBit) – Pie-
krastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)”.

  Veikti invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumi: Sasnovska latvāņa iero-
bežošana, Vārpainās korintes un Krokainās rozes izzāģēšana un augu sakņu izrakša-
na, kā arī Kanādas zeltslotiņas pļaušana un Tatārijas salāta izravēšana.

  Rīgas pilsētas ūdenstilpēs – Daugavā, Buļlupē, Ķīšezerā, Juglas ezerā, Marupītē, 
Juvpravmuižas dīķī tika ielaisti zivju mazuļi (zandartu, vimbu, ceļotājsīgu un nēģu 
kāpuri). 

U15.3. Ūdens resursu kvalitātes un aizsardzības nodrošināšana

  Veikta mazo upīšu gultņu, krastu tīrīšana un bebru aizsprostu likvidēšana Straz-
dupītē, Gaiļupītē, Piķurgā, Šmerlupītē, līdaku strautā, Bieķengrāvī, Mārupītē, Lāču-
pītē, pilsētas kanālā u.c.

  Tika veikta novadgrāvju un caurteku tīrīšana, taču jāatzīmē, ka finansējuma trūku-
ma dēļ tas tika veikts tikai vietās, kur veidojas avārijas situācijas. 

  Izstrādāti Kīleveina un Sarkandaugavas sanācijas projekti ar teritorijas labiekārto-
jumu.

U15.4. Gaisa kvalitātes atbilstības normām nodrošināšana

  Izstrādāta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020.
gadam, kas galvenokārt ietver aktivitātes, kas saistītas ar transporta un satiksmes 
infrastruktūras pilnveidi. Plānoti arī apkures un energoefektivitātes pasākumi, kā 

arī paredzēts pilnveidot gaisa kvalitātes pārvaldības sistēmu. Detalizēta informācija 
par rīcības programmas izpildi ieejama RD MVD mājaslapā. 

U15.5. Vides monitoringa un informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana

  Nodrošināta trīs RD gaisa monitoringa staciju darbība: Mīlgrāvja ielā 10, Brīvības 
ielā 73 un Kantora ielā 32. 2015.gada slēgta vecā gaisa monitoringa stacija Tvaika 
ielā un uzstādīta jauna Mīlgrāvja ielā 10. 2017.gadā ceļu satiksmes negadījuma dēļ 
pilnībā tika sabojāta pašvaldības gaisa monitoringa stacija Kr.Valdemāra ielā, sa-
vukārt 2018.gadā darbu uzsāka jaunā mērsistēma Pārdaugavā, Kantora ielas 32, lai 
iegūtu pilnīgāku informāciju par privātmāju radītā gaisa piesārņojuma raksturu.

  Turpinās vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava ielas izgāztuvē, 
t.sk. pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, izgāztuves kalna augstuma mērījumi.

U15.6. Trokšņa piesārņojuma samazināšana pilsētā

  Izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017.-
2022.gadam. 

  Pettrokšņa pasākumu realizācijas ietvaros izbūvēti prettrokšņa ekrāni uz pār-
vadiem pār dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava, pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē un uz 
Ziepniekkalna ielas, kā arī Kundziņsalā gar sliežu ceļiem Nr.412 un Nr.400.

  Izveidotas 2 zemās grīdas tramvaja līnijas (1. un 11. maršruts), kā arī iegādāti zemās 
grīdas tramvaji, kas ievērojami mazinājis radīto trokšņa piesārņojumu.

  Lidosta “Rīga” izstrādāja jaunu rīcības plānu gaisa kuģu trokšņa samazināšanai tu-
vumā esošajās teritorijās laika posmam no 2019. līdz 2024.gadam.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Apkopojot IP izpildi redzams, ka laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam vides jomā 
ieviešanā bijusi tikai nedaudz vairāk kā puse no visiem IP iekļautajiem projektiem. Kā 
lielākos projektus jāmin Kleistu un Deglava ielas izgāztuvju rekultivācija, kā arī vairāku 
pilsētas parku rekonstrukcija un labiekārtošana. Analizējot detalizētāk projektu ievie-
šanu, secināms, ka dominējoši lielākais realizēto projektu īpatsvars ir uzdevuma U15.1. 
ietvaros. Turpretī vismazāk IP iekļauto un realizēto projektu ir ar gaisa kvalitātes uzla-
bošanu un trokšņa piesārņojuma mazināšanu, kas daļēji skaidrojams ar to, ka šie mērķi 
tiek sasniegti ar rīcībām citos RV, galvenokārt PRV11. Nemainīgi liels plānoto, bet ne-
realizēto projektu skaits ir ar meliorāciju saistītiem projektiem, kā pamatojumu minot 
finanšu trūkumu.
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  Budžets
RV15 ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas no RD budžeta līdzekļiem, kā arī pie-
saistot ES fondu un citiem finanšu avotiem. Apkopojot pārskata periodā vides aizsar-
dzībai atvēlētos budžeta līdzekļus, redzams, ka pamatā finansējums ir ar nemainīgu 
tendenci 0,3%-0,4% robežās, ar izņēmumu 2015.gadā, kad atvēlēts 1,1% – 8 481,1 tūkst. 
EUR no kopējā pašvaldības budžeta, kad tika veikta Kleistu izgāztuves rekultivācija. 

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV15 ietvaros noteikti 19 sasniedzamie rādītāji (15.7.attēls), no kuriem:

 11 rādītājam pozitīva tendence
 5 rādītājiem negatīva tendence
 3 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 nav negatīvas ietekmes uz rādītājiem, taču pozitīva ietekme ir uz gaisa kvali-
tātes rādītājiem.
8 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

Analizējot rādītāju izmaiņas pārskata periodā, jāatzīmē, ka ir palielinājušies Rīgas sa-
biedrisko apstādījumu teritorijas apmēri, ierīkojot sabiedriskos apstādījumus Erevānas 
dārzā, Lielajos un Jēkaba kapos, Miera/Klusās ielu, Lemešu/Gobas ielu, Stērstu/Dignā-
jas/Bauskas ielu, Ārlavas ielas un Volguntes ielas skvēros. Arī iedzīvotāju vērtējums par 
dabas vides daudzumu un kvalitāti Rīgā kopumā ir augsts – 88% respondent sniedza 
pozitīvu vērtējumu.
Gaisa piesārņojuma mazināšana Rīgā ir viens no prioritāri risināmajiem uzdevumiem 
pašvaldībai. Lielāko apjomu gaisa kvalitātes piesārņojumā, tostarp putekļu īpatsvarā, 
dod autotransports (izplūde gāzes, riteņu saceltie putekļi), individuālā māju apkure, 
kā arī birstošo kravu pārkraušana Brīvostas uzņēmumos un dažādu celtniecības, re-
monta u.c. uzņēmumu darbība. Lai arī gaisa kvalitātes rādītājus pozitīvi ietekmējusi 
transporta plūsmas mazināšanās 2020.gadā saistībā ar Covid-19, jāatzīmē, ka kopējā 
tendence pēdējos gados bija negatīva, piemēram, 2018.gadā novērojumu stacijās Rīga 
tika pārsniegta Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijās noteiktā gada vidējā PM10 
koncentrācija – 20 mikrogrami kubikmetrā.

15.5.attēls

15.6.attēls

15.7.attēlsRīgas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi vides aizsardzībai  
tūkst. EUR un % no kopējā pašvaldības budžeta

Avots: RD FD

Investīciju plāna RV15 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

Zaļo teritoriju īpatsvars pilsētā  
nav samazinājies 0%

Degradēto zaļo teritoriju apsekojums 
atkārtoti netika veikts

Avots: RD MVD Avots: Apsekojums
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Sabiedrisko apstādījumu teritorijas 
palielinājušās +21%

Būtiskas izmaiņas nav notikušas, 
tika precizēta metodika -12%

Avots: SIA “Rīgas meži” Avots: Pētījums

Zaļo zonu labiekārtojums un 
apstādījumi palielinājušies +21%

Iedzīvotāju skaits, kas dzīvo tuvāk 
esošajām ūdensmalām pieaudzis +18%

Avots: Pētījums Avots: Pētījums

Uzlabojies esošo ūdensmalu un 
peldvietu labiekārtojuma līmenis +42%

Vērtējums par dabas vides daudzumu 
un kvalitāti bez izmaiņām -0.6%

Avots: Pētījums

Avots: Aptauja

Peldvietu skaits palielinājies +29% Covid-19 ietekmē būtiski uzlabojusies 
gaisa kvalitāte -350%

Avots: Izpilddirekcijas, RD MVD Avots: RD MVD
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Gaisa kvalitātes rādītāji 
uzlabojušies -36%

Gaisa piesārņojums samazinājies 
NO2 -30%, CO2 -10%

Avots: RD MVD

Avots: Pētījums

Vērtējums par gaisa kvalitāti 
apkaimēs samazinājies -6%

Trokšņa līmeņa novērtējums 
uzlabojies +10%

Avots: Aptauja Avots: Pētījums

Iedzīvotāju skaits, kas naktī pakļauti 
troksnim, nav būtiski mainījies -3%

Vērtējums par trokšņu līmeni 
dienā krities -6%

Avots: RD MVD Avots: Aptauja

Vērtējums par trokšņu līmeni 
naktī samazinājies -3%

Vērtējums par tīrību pilsētā 
krities -26%

Avots: Aptauja Avots: Aptauja

131



  Kopsavilkums
  Pilsētas Zaļajām teritorijām ir būtiska loma iedzīvotāju un pilsētas viesu labsajū-

tas nodrošināšanā, kā arī vides kvalitātes nodrošināšanā. Laikposmā no 2014. līdz 
2020.gadam pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus pilsētas parku un svēru 
labiekārtošanā kā arī jaunu parku izveidošanā. Kā Lielāki jāmin Grīziņkalns, Ziedoņ-
dārzs un Dzegužkalna parks. No jauna izveidoti Anniņmuižas parks, Erevānas dārzs 
un “Zaļā birzs. Arī turpmāk būtu jāuzlabo pilsētas zaļās teritorijas, integrējot tajos 
gan bioloģiskās daudzveidības, gan klimata (piemēram, lietusūdens uzkrāšanas) 
iespējas. Tāpat papildus būtu jāuzlabo pilsētas apstādījumi ārpus parkiem un skvē-
riem, gan gaisa kvalitātes un mikroklimata uzlabošanas nolūkos, gan zaļo teritoriju 
savienojumu izveidošanai.

  Veicinot bioloģisko daudzveidību, pašvaldība ir realizējusi LIFE programmas projek-
tu “(CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”, kā arī ERAF 
projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija 
dabas parkā “Piejūra” ar mērķi mazināt antropogēno slodzi uz ES aizsargājamiem 
biotopiem DP “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas 
daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru.

  Pārskata periodā tika apstiprināta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības prog-
ramma 2016.-2020.gadam, kā arī uzsākts darbs pie jaunas programmas 2021.-2025.
gadam izstrādes, kuras ietvaros tiks izvērtēta esošās rīcības programmas rezultāti. 
Rīcības RV15 gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanai ir integrētas arī citos RV, līdz ar to 
nepieciešams pilnveidot un uzskatāmāk skaidrot dažādu rīcību pienesumu kopējā 
gaisa kvalitātes uzlabošanā.

  2017.gadā tika izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglo-
merācijā 2017.-2022.gadam, kura ietvaros sagatavotas trokšņu kartes. Būtiskākie 
trokšņu avoti Rīgas pilsētā ir autotransporta un rūpniecības objektu radītais troks-
nis. Papildus arī Lidosta “Rīga” izstrādāja jaunu rīcības plānu gaisa kuģu trokšņa 
samazināšanai tuvumā esošajās teritorijās laika posmam no 2019. līdz 2024.gadam.

  16% no Rīgas platības aizņem ūdeņu teritorijas, kas ir nozīmīgs rekreācijas resurss. 
Pašvaldība ir rekonstruējusi Juglas promenādi, kā arī konsekventi turpina gājēju un 
veloceļa izbūvi Dārziņu virzienā gar Daugavu, uzlabojot ūdensmalu kvalitāti. Tāpat 
pārskata periodā tika izveidotas jaunas peldvietas: Rumbula 2014.gadā, Lucavsalā 
2015.gadā un Ķīpsalā 2016.gadā. Kopumā Rīgas pilsētā šobrīd ir tikai 7 publiskās 
peldvietas, taču mērķis bija uzstādīts 13 peldvietas 2020.gadā. Ūdensmalu attīstī-
ba, t.sk. piestātņu infrastruktūras sakārtošana un interešu enkurobjektu izveidoša-
na gar ūdensmalām ir joprojām viens no pašvaldības izaicinājumiem, kuram jāmeklē 
risinājumi. Attīstot ūdensmalu un parku savstarpējo savienojamību, tiktu veicināts 
arī iedzīvotāju aktīvs dzīvesveids un labsajūta.

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Lielmanis, SIA “Mailītis A.I.I.M.” arhitekts

Rīga ietver plašas zaļās un zilās zonas – parkus, skvērus, ūdensmalas un citas dabis-
kās teritorijas. Pārskata periodā tika atjaunotas vairākas zaļās teritorijas – Miera dārzs, 
Ziedoņdārzs, Grīziņkalna parks u.c., bet citviet zaļās zonas izveidotas no jauna – Anniņ-
muižas parks, Erevānas dārzs u.c. Tika arī sakārtotas peldvietas un ūdensmalas – Rum-
bulas, Ķīpsalas, Lucavsalas peldvietas u.c. Šo vietu sakārtošana ir svarīgs pienesums 
veselīgas un kvalitatīvas vides veidošanā.
Jāmin, ka Rīgā jau ilgu laiku pastāv šo teritoriju atsvešinātība jeb parku un zaļo zonu 
nepietiekama sasaiste pilsēttelpā. Tās nereti pārrauj autotransporta maģistrāles un vē-
rojama nepietiekama integrācija kopējā infrastruktūrā. Rīgai nepieciešams vērst uzma-
nību ne tikai uz savienojumiem starp apkaimēm, bet arī starp parkiem un ūdensmalām, 
ļaujot cilvēkiem brīvi tām piekļūt no dažādām vietām. 
Atjaunotā Spīķeru promenāde ir veiksmīgs sākums krastmalas atdzīvināšanai un tai ir 
potenciāls tālākai attīstībai. Promenāde gan vēl joprojām ir atdalīta no parējās pilsē-
tas ar plašu automaģistrāli. Nepieciešams ņemt piemēru no tādām Eiropas pilsētām 
kā Cīrihe un Kopenhāgena, kurās ūdensmalas tiek izmantotas ne tikai pastaigām vai 
velobraucieniem, kas arī ir svarīgi, bet arī peldvietu un atpūtas vietu ierīkošanai, kā arī 
dažādām citām aktivitātēm. Vides kvalitāti ir iespējams uzlabot ar videi draudzīgu sa-
biedrisko ūdenstransportu, kas savienotu gar ūdensceļiem izvietotās apkaimes. 
Negatīvi vērtējama 2020.gada situācija ar “Marsa” velotreku. Garām tika palaista ie-
spēja saglabāt vēsturisku apkaimes vietzīmi, kuras attīstība uzlabotu gan apkārtējās 
vides kvalitāti, gan attieksmi pret kultūrvēsturiskiem objektiem. Rīgas pašvaldībai ak-
tīvāk jārīkojas savu iedzīvotāju interesēs.
Lai arī zaļās teritorijas tiek pamazām atjaunotas, liela daļa joprojām ir atstātas novārtā 
vai nepietiekami uzraudzītas. Plānotā zaļo teritoriju un pilsētas parku informācijas sis-
tēmas izveide uzlabotu prioritāro darbu apzināšanu.
Vides kvalitātes vērtējumam ir nepieciešams analizēt arī gaisa kvalitāti. Rīgā ir uzstā-
dītas 5 jaunas gaisa monitoringa stacijas, kas ir pozitīvi, taču nepieciešams papildināt 
esošo mērījumu staciju klāstu ar dažādām vietām centrā, apkaimēs, dzīvojamo māju 
pagalmos un publiskajos laukumos. Jāuzteic arī ogļu kraušanas operāciju pārcelšanu 
prom no Rīgas centra.
Ieteicams radīt atbalsta mehānismu, lai iedzīvotāji un namīpašnieki varētu pieslēgties 
pilsētas siltumtīkliem vai alternatīvām dabai draudzīgām apkures sistēmām, tādā veidā 
mazinot vieglā kurināmā radīto piesārņojumu. Jāveido ciešāka saikne starp dažādiem 
Rīgas pašvaldības departamentiem, lai veicinātu raitāku, saprotamāku un iesaistošāku 
plānošanu.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U16.1. Motivācijas paaugstināšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un inovācijām 

  Tika turpināts īstenot RD grantu programmu “Atspēriens”, kas darbojas jau kopš 
2009.gada. Programmas mērķis ir popularizēt un atbalstīt uzņēmējdarbību, aicinot 
pieteikties radošus un inovatīvus uzņēmumus, kas attīsta tehnoloģijās vai zināšanās 
balstītus risinājumus. Pārskata periodā tika izmainīta vērtēšanas kārtība, padarot 
vērtēšanas procesu publisku un piesaistot vērtēšanā publiski zināmus ekspertus, 
ka arī palielināts maksimālais granta apjoms vienam dalībniekam līdz EUR 25 000. 
Kopš 2009.gada “Atspērienam” pieteikušies vairāk kā 1 700 dalībnieki, no kuriem 160 
saņēmuši atbalstu.

  Kopš 2018.gada RD sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru īsteno 
grantu programmu „Rīgas drosmes grants”. Programmas mērķis ir iedrošināt iedzī-
votājus uzsākt uzņēmējdarbību un popularizēt uzņēmējdarbības ideju iedzīvotāju 
vidū, veicinot uzņēmējdarbību un tās attīstību Rīgā, kā arī nodrošinot tehnoloģisko 
un inovatīvu biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas, attīstot prasmes un 
motivējot tos pilnveidot idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem. “Rīgas drosmes 
grants” piedāvā gudrās naudas atbalstu, piešķirot katram no 25 programmas lau-
reātiem finansējumu EUR 2000 apmērā un nodrošinot sadarbību ar kādu no septi-
ņiem Rīgā esošajiem augstskolu biznesa inkubatoriem. Kopš 2018.gada „Rīgas dros-
mes granta” atbalstu saņēmuši 48 jaunie uzņēmēji.

  Lai veicinātu viedpilsētu risinājumu attīstību pilsētvidē, 2019.gadā tika izveidota 
darba grupa, kurā iesaistīti eksperti no visu nozaru pašvaldības iestādēm un ka-
pitālsabiedrībām. 2020.gadā notika četras Viedpilsētas darba grupas sēdes, kurās 
diskutēts par viedpilsētas risinājumu izmantošanu ar komercsabiedrībām, valsts 
pārvaldes iestādēm un akadēmisko sektoru.

Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības galvenais mērķis ir tādu attīstības politikas pasākumu izvēle, kas 
veicinātu augsta nodarbinātības līmeņa sasniegšanu, ilgtspējīgu saimniecisko izaugsmi un cenu stabilitāti, 
tādējādi radot materiālo pamatu iedzīvotāju un pilsētas labklājības pieaugumam

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte 

16.2.att. Uzņēmējdarbības atbalsta programma 
“Rīgas drosmes grants”

16.1.att. Grantu programma “Atspēriens” 16.3.att. Viedpilsētas darba grupas diskusija

16.4.att. Starptautiskais nekustamā īpašuma  
un investīciju forums “MIPIM 2019”
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U16.2. Informatīvā un konsultatīvā atbalsta nodrošināšana uzņēmējiem

  Regulāri tika sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem investoriem attiecībā uz 
Rīgā pieejamo infrastruktūru, teritorijas plānojumu un pieejamajiem investīciju ob-
jektiem. Tāpat tika arī nodrošinātas konsultācijas mērniecības jomā strādājošiem 
uzņēmumiem būvniecības dokumentācijas sagatavošanas jautājumos.

  2018.gadā parakstīts sadarbības memorands par starptautisko biznesa pakalpoju-
mu centru attīstību Rīgā, kura ietvaros 2019.gadā RD pārstāvēja, popularizēja un 
nodarbojās ar investoru piesaisti divās starptautiska mēroga konferencēs: “CEE 
shared services & outsourcing awards 2019” (Varšava, Polija), kur Rīga ieguva balvu 
nominācijā „Gada uzlecošā pilsēta” un “Deloitte Shared Services Conference 2019” 
(Dublina, Īrija). Savukārt 2020.gadā starptautiska mēroga konferences “CEE shared 
services & outsourcing awards 2020” ietvaros “SEB Global Services” biznesa centrs 
tika pasludināts par Gada biznesa pakalpojumu centru Baltijas reģionā 2020.gadā, 
bet “Cognizant” grupas uzņēmumi tika atzīti par labākajiem biznesa ārpakalpojumu 
sniedzējiem visā Eiropā.

U16.3. Zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības sekmēšana

  Aktivitātes uzdevuma ietvaros galvenokārt veiktas, lai nodrošinātu informatīvu at-
balstu, piemēram, inkubatoru atlases konkursos un darba grupās.

U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietē-
jām un starptautiskām auditorijām

  Veicinot pilsētas uzņēmējdarbības vides atpazīstamību starptautiskā investoru au-
ditorijā, tika nodrošināta regulāra Rīgas un partneru dalība izstādē “MIPIM”, Kas ir 
viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem pasaules nekustamo īpašumu gadatirgiem. 

  Tika nodrošināta dalība Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES konferen-
cē, pasākumos un forumos.

U16.5. Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmes sekmēšana

  Uzdevuma ietvaros veiktās aktivitātes galvenokārt saistītas ar nozaru izaugsmei 
nozīmīgu izstāžu u.c. organizēšanu un atbalstīšanu. Piemēram, dalība un izstādes 
izstādes “Tech Industry” popularizēšana, atbalsts “Mazā biznesa dienas” ietvaros rī-
kotās ikgadējās konferences organizēšanai.

U16.6. Infrastruktūras veidošana un attīstīšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un no-
zīmīgu privāto investīciju piesaistei

  Tika nodrošināts informatīvs atbalsts par nozīmīgākajiem uzņēmēju investīciju pro-
jektiem pašvaldības administratīvajā teritorijā un kompetences ietvaros nepiecie-

šamības gadījumā notika informācijas apmaiņa gan ar pašvaldības, gan valsts, gan 
privātajām struktūrām.

  Veikti uzlabojumi un modernizēta GNSS40 EUPOS–RIGA (instrumenti, bāzes sta-
cijas, tehniskais nodrošinājums). Regulāri reģistrēti jauni EUPOS-RĪGA sistēmas 
lietotāji (uzņēmumi). Ar vairākām Pierīgas pašvaldībām noslēgtas vienošanās par 
sadarbību un līdzdalību EUPOS-RĪGA projektā.

  Norisinājās darbs pie inženiertīklu ģeotelpiskās informācijas aprites procesa izstrā-
des un informācijas apmaiņas ar Rīgas pilsētā esošo inženiertīklu turētājiem: izvei-
dota universāla datu apmaiņas līguma sagatave un regulāri notika datu apmaiņa 
ar AS “Sadales tīkls”, AS “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas ūdens”, periodiski – ar Rīgas 
brīvostas pārvaldi u.c. iestādēm.

  Optimizejot topogrāfiskās (t.sk. inženiertīklu) informācijas pārbaudes procesu, veik-
tas vairākas izmaiņas e-pakalpojumos – papildināts pakalpojuma mērķa klasifika-
tors, pievienota iespēja atzīmēt pakalpojuma izpildes paātrinātu kārtību, nodroši-
nāta iespēja vienlaicīgi pievienot vairākas datnes u.c. Tāpat apzināti tirgū pieejamie 
alternatīvie risinājumi (ar plašākām iespējām) ar mērķi paātrināt pārbaudes procesu.

  Investīciju ieguldījumu novērtējums
Programmas Investīciju plānā pārskata periodā īstenošanā bija līdz 2 projektiem gadā. 
Investīciju ieguldījums vērtējams kā nepietiekams, kas daļēji saistīts ar pašvaldības 
netiešo lomu uzņēmējdarbības veicināšanā – pašvaldībai ir ierobežotas iespējas uz-
ņēmējdarbības atbalsta sniegšanai. Taču ir alternatīvi instrumenti – pārvaldības pakal-
pojumu attīstība (e-pakalpojumu pieejamība), infrastruktūras uzlabošana (inženierko-
munikāciju, ceļu uzlabošana), nodevu atvieglojumi, mārketinga aktivitātes (informatīvs 
atbalsts uzņēmējiem, investīciju kataloga izveide u.c.), kā arī atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai (grantu programmas, mūžizglītības iespēju veicināšana, mentoringa prog-
rammas nodrošināšana). 

40. Globālās Navigācijas Satelītu Sistēma

134



  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
PRV16 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji (16.6.attēls), kuru sasniegšanas ten-
dence pret sākuma vērtību ir šāda:

 10 rādītājiem pozitīva
 1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 4 rādītājiem
6 rādītāji pārsniedz 2020.gadā plānotās sasniedzamās vērtības.

Ekonomikas rādītāji uzrāda pozitīvu tendenci pārskata periodā un pat neskatoties uz 
vīrusa uzliesmojumu 2020.gadā un vairāku nozaru darbību krīzes režīmā, ekonomika 
turpina augt. Tās izaugsmi nākotnē varētu negatīvi ietekmēt nepietiekami cilvēkresursi, 
uz ko norāda arī bezdarba līmenis, kas nav tik zems kā pirms krīzes 2019.gadā – 4%, 
tomēr arī 5,9% 2020.gadā kopumā ir vērtējams kā zems bezdarba līmenis. Darbaspēka 
nepietiekamība ir viens no iemesliem, kāpēc pārskata periodā strauji kāpa atalgojums 
– par 48%, sasniedzot EUR 1 276. Šī tendence varētu saglabāties arī turpmākajos ga-
dos, kas rada riskus par produktu un pakalpojumu konkurētspēju ārvalstu tirgos, tāpēc 
būtiskas ir investīcijas produktivitātes veicināšanā – digitalizācijā, automatizācijā, kā 
arī darbinieku kvalifikācijas celšanā un pārkvalificēšanā. 

16.6. attēls16.1.attēls

Investīciju plāna RV16 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD

IKP uz iedzīvotāju palielinājies +29,7
Ārvalstu tiešās investīcijas 

palielinājušās +5,3%

Avots: CSP Avots: Lursoft

Rīgas kredītreitings paaugstinās  Kopējās pievienotās vērtības 
īpatsvars pieaudzis +4,1%

Avots: Kredītreitinga aģentūras “Standard & Poor`s” 
un “Moody`s Investors” 

Avots: CSP

BBB+/
Stable/ A2

A-/Stable/ 
A-2 Paaugstinās

Baa2/ 
Stable

Baa1/ 
Stable Paaugstinās

2014 2020
Sasniedzamā 

vērtība
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Darbaspēka produktivitāte 
palielinājusies +22, 8%

Avots: CSP, RD PAD 

Darba samaksa pieaugusi +47,7% Darba vietu skaits turpināja augt 

Avots: CSP Avots: CSP

Nodarbinātības līmenis audzis +4,4% Bezdarba līmenis samazinājies -16%

Avots: CSP Avots: NVA

Uzņēmumu skaits pieaudzis +9%
Komercsabiedrību skaita 

pieaugums nebūtisks +2,1%

Avots: CSP Avots: CSP
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  Kopsavilkums
  Apzinoties mazo un vidējo uzņēmumu potenciālu uzņēmējdarbības aktivitātes līme-

ņa paaugstināšanā un iedzīvotājiem nepieciešamo komerciālo pakalpojumu nodro-
šināšanā, ir jāmeklē stratēģiskie risinājumi mazo un vidējo uzņēmumu saimnieciskās 
darbības uzsākšanai un ilgtspējīgai izaugsmei labvēlīgas uzņēmējdarbības vides 
radīšanai. Uzņēmējdarbības infrastruktūras pieejamība, piekļuve finansējumam da-
žādās biznesa cikla fāzēs, atbalsts darījumu kontaktu nodibināšanā, informatīvais 
atbalsts – tie ir tikai daži aktuālie jautājumi mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai 
Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

  Lai arī Rīgas pašvaldībai ir ierobežotas iespējas uzņēmēju uzņēmējdarbības atbal-
sta sniegšanai, būtiski ir iesaistīt uzņēmējus dažādās darba grupās un diskusijās, lai 
apzinātu uzņēmēju viedokli, ko, viņuprāt, pašvaldība var darīt uzņēmēju atbalstam.

  Veicinot uz zināšanām balstītu Rīgas pilsētas ekonomisko attīstību, ir svarīgi nodro-
šināt Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas augstskolu ciešu sadarbību studentu 
pilsētiņu jeb zināšanu teritoriju veidošanā Pārdaugavā, kas jau šobrīd ir izveidojusies 
par nozīmīgu zināšanu un akadēmisko centru, kur studē ievērojama daļa Latvijas 
valsts augstskolu studentu. Zināšanu ģenerēšana un intelektuālā darbaspēka attīs-
tība ir nozīmīgs priekšnoteikums augstākam darba ražīgumam un inovāciju kapaci-
tātes pieaugumam.

  Joprojām nav īstenota aktivitāte – pilsētas mārketinga stratēģijas izstrāde uzņē-
mējiem un pārējām mērķgrupām, taču šāda dokumenta nepieciešamība ir ļoti ak-
tuāla, lai pašvaldības darbība būtu mērķtiecīga un koordinēta. Pārskata periodā ak-
tivitātes veica vairākas RD struktūrvienības – RD PAD Investīciju nodaļa, RD Ārlietu 
pārvalde un citas RD struktūrvienības.

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Hermanis, tautsaimniecības eksperts

Rīgas īpatsvars Latvijas ekonomikā tradicionāli ir bijis vairāk nekā puse no kopējās 
pievienotās vērtības, kamēr iedzīvotāju īpatsvars galvaspilsētā ir aptuveni trešdaļa no 
visa Latvijas iedzīvotāju kopskaita. Rīgā, salīdzinot ar pārējiem reģioniem, ir augstāks 
specializācijas līmenis dažādās pakalpojumu nozarēs, un tā spēj piedāvāt labāku atal-
gojuma līmeni un dzīves apstākļus nekā citur Latvijā. Vērtējot pēc IKP uz iedzīvotāju 
pēc pirktspējas paritātes, Rīga jau vairākus gadus pārsniedz ES vidējo līmeni. Nozīmīgu 
daļu no Rīgas pievienotās vērtības rada arī strādājošie, kuri ikdienā dzīvo ārpus tās.
Pēdējo gadu laikā saimnieciskā aktivitāte ir vairāk pārvirzījusies ārpus galvaspilsētas –  
uz Pierīgas novadiem, kur notiek straujāka attīstība nekā Rīgā. Paralēli notiek arī eko-

nomiski aktīvā vecuma iedzīvotāju migrācija no Rīgas uz Pierīgu, kurus piesaista ikdie-
nas dzīvei draudzīgāka vide.
Rīgai nepieciešams attīstīt sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām, lai kopīgi diskutētu par 
aktuālajām problēmas un to risinājumiem dažādās ar uzņēmējdarbību saistītās jomās –  
infrastruktūra, transports, mobilitāte, izglītības sistēma, vides aizsardzība u.c. Šajās 
jomās jābūt saskaņotai virzībai, lai optimizētu ieguldītos līdzekļus un nodrošinātu pie-
vilcīgāku vidi uzņēmējdarbībai.
Rīgas kredītreitings saglabājas pietiekami augstā līmenī. To pozitīvi ietekmē arī Latvi-
jas valsts kredītreitings, kurš pēdējos gados ir uzlabojies, pateicoties stingrai fiskālajai 
politikai.
Ārvalstu investīcijas Rīgā 2020.gadā palielinājās, taču tās būtiski atpaliek no sasnie-
dzamā mērķa. Pastāv vairāki apstākļi, kuri joprojām kavē investīciju piesaisti Rīgā – 
potenciālajiem investoriem bieži vien nav skaidra lēmumu pieņemšanas procedūra un 
tās ilgums, nav izbūvēti nepieciešamie ceļi un inženierkomunikācijas, pastāv nesamērīgi 
garš būvatļauju kārtošanas process. Investīciju ienākšanu Rīgā apgrūtina arī no valsts 
kopējās politikas atkarīgi faktori (augstāki darbaspēka nodokļi, dārgāka elektroenerģi-
ja, augsts finanšu pakalpojumu administratīvais slogs), kuri nav konkurētspējīgi salīdzi-
nājumā ar Baltijas kaimiņvalstīm.
Plašāk izmantot “zaļo koridoru” pieeju lieliem Rīgas pilsētai un tās sabiedrībai būtis-
kiem projektiem, kuri tiktu izskatīti un saskaņoti operatīvāk, mazāk birokratizētā un 
investoriem ērtākā veidā. Veicināt digitālos risinājumus un lēmumu gaitas caurspīdīgu-
mu. Sniegt praktisku informāciju potenciālajiem investoriem. Nepieciešamības gadīju-
mā palīdzēt tiem ar attiecīgo teritoriju sakopšanu un infrastruktūras izveidi.
Jāpadara starptautiski konkurētspējīgs būvatļauju apstrādes process Rīgā, sakārtojot 
atbildīgo dienestu iekšējās procedūras un maksimāli izmantojot pakalpojumus elektro-
niskajā vidē.
2020.gadā Rīgā samazinājās nodarbinātība un pieauga bezdarbs. Tas saistīts galve-
nokārt ar Covid-19 pandēmiju, kura negatīvi ietekmēja vairākas nozares – tirdzniecību, 
izmitināšanu un ēdināšanu, atpūtu un izklaidi, transportu u.c. Līdz ar ekonomikas at-
griešanos pirmskrīzes līmenī darba tirgū atkal sagaidāms strādājošo trūkums, tomēr 
daļai no darbu zaudējušajiem varētu būt nepieciešama pārkvalifikācija.
Pašvaldībai būt vēlams izmantot savā rīcībā esošos instrumentus darbinieku izglītoša-
nai, lai veicinātu to prasmju atjaunošanu atbilstoši pieprasījumam un produktivitātes 
palielināšanu. Svarīgi būtu veicināt digitālās prasmes.

Iveta Reinholde, Profesore, Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību 
kongresa neatkarīgā eksperte, Dr.sc.pol

Rīgas pilsēta ir veikusi būtisku ieguldījumu informatīvās aktivitātēs, lai mudinātu iedzī-
votājus pievērsties uzņēmējdarbībai un attīstītu uzņēmējdarbības vidi. Informatīvās un 
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konsultatīvās aktivitātes nodrošina nozīmīgus priekšnosacījumus pilsētas konkurēt-
spējas veicināšanai un investīciju piesaistīšanai. Ne tikai pārskata periodā, bet arī ilgākā 
periodā, par “veiksmes stāstu” ir uzskatāma grantu programma “Atspēriens”, kuras dar-
bība ir jāturpinās arī nākamā plānošanas periodā. Arī otra grantu programma – 2018.
gada izveidota sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru „Rīgas drosmes 
grants” ir labs piemērs, kā veidot mērķētas atbalsta programmas.
Ieteicams turpināt grantu programmu “Atspēriens” un grantu programmu “Rīgas domes 
grants”, un izveidot rādītāju – “uzņēmumu skaits, kas tika izveidoti grantu programmu 
ietvaros un turpina darboties pēc 3/5 gadiem”. Rekomendējams veikt izvērtējumu par 
programmas atbalstu saņēmušo uzņēmumu tālāko attīstību, ilgtspēju, panākumiem un 
neveiksmēm. Tas sniegtu pārskatāmu informāciju par pilsētas patiesajām ietekmes ie-
spējām uz uzņēmējdarbības vidi. 
Arī informatīvo pasākumu klāsts, kas piedāvāts potenciālo uzņēmēju un investoru ie-
interesēšanai ir gana plašs, lai sasniegtu mērķi, ka Rīga kļūst par atpazīstamu Balti-
jas biznesa centru, līdz ar to beidzoties COVID-19 ierobežojumiem ir jāintensificē Rīgas 
pārstāvniecība biznesa izstādēs, konferencēs un pasākumos.
Investīciju plāna ietvaros pašvaldība ir veikusi būvprojekta izstrādi Skanstes teritori-
jas revitalizācijai, kas veidos jaunu ekonomiskos un pilsētvides telpu Rīgā atbilstoši 
21.gadsimta prasībām un izpratnei.
Investīciju piesaiste ir tā joma, kur jau ir sasniegti labi rezultāti (ir pieaugušas ārvalstu 
tiešās investīcijas), līdz ar to ir jāturpina iesāktais. 
Jāuzteic arī pilsētas uzsāktā iniciatīva, izveidojot darba grupu viedpilsētas risinājumu 
izmantošanai, lai attīstītu uzņēmējdarbību. Nākamajā plānošanas periodā ieteicams 
veidot sinerģiju starp šo rīcības virzienu un rīcības virzienu, kas atbalsta viedo tehno-
loģiju izmantošanu pilsētvidē – kultūrā, transportā, mobilitātē, enerģētikā, iedzīvotā-
ju drošībā un izglītībā. Faktiski, viedās pilsētas koncepta pilnvērtīgai ieviešanai, Rīgas 
pilsētai ir ieteicams izstrādāt integrētu stratēģiju, izmantojot viedās pilsētas pieeju kā 
pilsētplānošanas pamatnosacījumu.
Savukārt, mērot pilsētas ieguldījumu ekonomiskās attīstības veicināšanā ieteiktu būt 
uzmanīgiem ar mērījumu par “IKP uz vienu iedzīvotāju Rīgā”. Lai arī šāds rādītājs atspo-
guļo labklājības izaugsmi, tomēr nav iespējams noteikt, cik tieši daudz ir bijis pilsētas 
pienesums rādītājā, cik to nosaka Rīgas kā ekonomikas centra faktori.
Tā kā Rīgā ir koncentrējusies augstākās izglītības un zinātnes infrastruktūra, ieteicams 
aktivizēt sadarbību ar augstskolām gan pilsētai nozīmīgu lietišķo pētījumu veikšanā, 
gan arī studējošo iesaistē pilsētas attīstībai svarīgu un uz nākotni vērstu dokumentu 
izstrādē, izmantojot tādus instrumentus kā pilsētas problēmu risināšanas hakatoni un 
inovāciju laboratorijas, jaunuzņēmumu meistarklases. Sinerģija starp pilsētu un aug-
stāko izglītību var tikt būvēta uz “viedās pilsētas” koncepta, veicinot gan jaunu uz-
ņēmumu rašanos ar jaunām tehnoloģijām saistītās jomās, gan arī meklējot praktiskus 
risinājumus pilsētvides problēmas risināšanai ar tehnoloģiju palīdzību. 

Tāpat nepieciešams paplašināt apkaimju un teritoriju atbalsta programmu, iekļaujot 
tajā atbalstu jaunuzņēmumiem, tā radot sinerģiju starp uzņēmējdarbības un kultūrvi-
des attīstību.
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U17.1. Kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitātes paaugstināšana

  Pārskata periodā tika veikti darbi projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu” ietvaros: veikts ietekmes uz vidi izvērtējums, izstrādāts lokālplāno-
jums Kundziņsalā un teritorijā starp Sarkandaugavas atteci, Degvielas ielu, Tvaika 
ielu un Uriekstes ielu, kā arī izstrādāts būvprojekts. Projekta realizācija ļaus atslogot 
pašreizējo satiksmes pārvadu un novirzīt kravas transporta satiksmi tālāk no Kun-
dziņsalas dzīvojamās zonas.

  Ievērojami resursi tika veltīti, kas saistīti ar galvenā kuģošanas kanāla dziļuma uz-
turēšanu un rekonstrukciju. Veikti abu Rīgas ostas ieejas molu – Austrumu un Rie-
tumu molu remontdarbi. Uz Rietumu mola pabeigta betonēšana, savukārt uz Aus-
trumu mola veikta bojāto betona plākšņu nomaiņa, betonēšana un mola slīpuma 
nostiprināšana, lai novērstu izskalojumus. Turpināti arī galvenā kuģa ceļa vēsturiskā 
krasta stiprinājuma jeb FG dambja pārbūves darbi.

U17.2. Ostas uzņēmumu attīstības sekmēšana

  Tika realizēts Rīgas ostas vēsturē lielākais investīciju attīstības projekts “Infra-
struktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, 
novēršot ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas 
teritorijās un nodrošinot ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā.

  Apstiprināta Latvijas ostu attīstības programma 2014.-2020.gadam, kas ietver 
arī mērķus un darbības virzienus Rīgas ostas attīstībai.

  Apstiprināta Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028.gadam, kas pa-
redz būtiski paplašināt Rīgas ostas darbību, veicinot industrializāciju un jaunu uz-
ņēmumu ienākšanu Rīgas brīvostas teritorijā, vienlaikus turpinot stratēģiskos dar-

Rīgas osta pilsētai un visai Latvijai ir svarīgs transporta infrastruktūras elements gan attiecībā 
uz pasažieru pārvadājumiem, gan kravu transportēšanu. Rīgas ostas uzņēmumi, kas galvenokārt 
saistīti ar transporta nozari, veido nozīmīgu daļu pilsētas ekonomikā.

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV17 Augoša daudzprofilu osta

17.2.att. Pasažieru kuģis 

17.1.att. Krievu sala 17.3.att. Satiksmes pārvads no Tvaika ielas  
uz Kundziņsalu

17.4.att. 17.5.att. Krievu sala
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bības virzienus – jaunu kravu piesaisti, kravu diversifikāciju, ostas infrastruktūras 
attīstību un ostas pārvaldības modeļa pilnveidošanu.

  Rīgas ostā ieviesta jauna inovatīva tehnoloģija – konteinerizētā beramkravu 
pārkraušana. Rīgas osta ir pirmā osta Eiropā, kurā uzsākts izmantot šo videi drau-
dzīgo tehnoloģiju.

U17.3. Rūpniecības un loģistikas centru attīstības sekmēšana brīvostas teritorijā 

  Programmas Rīcības un Investīciju plānā uzdevuma ietvaros netika iekļauti pasāku-
mi un projekti, taču citos uzdevumos iekļautās aktivitātes sekmēja uzdevuma izpildi.

U17.4. Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā popularizēšana

  RBP kopā ar ostas uzņēmumiem un sadarbības partneriem pārstāvēja ostu starp-
tautiskajās kravu pārvadājumu un loģistikas izstādēs un forumos Francijā, Krie-
vijā, Vācijā, Ķīnā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Ukrainā, Igaunijā – ik gadu 
līdz 10 izstādēs. Arī COVID-19 pandēmijas apstākļos turpināja piedalīties svarīgāka-
jos nozares pasākumos attālinātajās izstādēs un forumos. Turklāt RBP 2020.gadā 
prezentēja Rīgas brīvostas piedāvājumu un  iespējas apaļā galda diskusijā Vācijas 
uzņēmējiem, Pasaules brīvo zonu organizācijas platformā, Baltijas jūras reģiona 5G 
ekosistēmas forumā (5G Techritory), Transsibīrijas Pārvadājumu Koordinācijas Pa-
domes plenārsēdē, kā arī sadarbībā ar Baltijas ostu organizāciju organizēja Baltijas 
ostu konferenci (Baltic Ports Conference 4.0).

  Rīgas ostā katru gadu tika uzņemtas līdz pat 50 delegācijām no 19 dažādām val-
stīm, lai sniegtu informāciju par Rīgas ostas pakalpojumiem un iespējām.

  Prezentējot ostas un Rīgas pilsētas piedāvājumu un iespējas, RBP kopā ar pilsē-
tas un nozares pārstāvjiem piedalījās nozīmīgos kruīzu nozares forumos – Cruise 
Shipping Miami (ASV), Seatrade Europe (Vācija), Seatrade Cruise Global (ASV).

U17.5. Sadarbība ar pieostas apkaimēm

  Pakāpeniski tika uzlabota un pilnveidota sadarbība ar iedzīvotāju biedrībām, 
kas rezultējās dažādu pasākumu organizēšanā – Rīgas Ostas svētki, kanāla regate, 
Mīlgrāvja Krastmalas svētki, Ziemeļblāzmas bērnu svētki, Vecmīlgrāvja sporta spē-
les, ielu mūzikas svētki, basketbola turnīrs “Krasta mačs”, sociālais projekts “Osta. 
Cilvēks. Vēsture.”, skolēnu radošais projekts “Osta pilsētai” u.c. Pabeigts darbs pie 
360 grādu digitālās ekskursijas kartes, kas piedāvā iespēju virtuālā veidā interaktīvi 
iepazīties ar Rīgas brīvostas teritorijām abos Daugavas krastos. Virtuālā ekskursija 
iedzīvotājiem pieejama interaktīvā stendā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. 

  Tika realizēti dažādi ostas apkaimju labiekārtošanas projekti: projekts “Mūsu 
osta” Vecmīlgrāvī, Lielās Talkas ietvaros veikti Kundziņsalas apzaļumošanas darbi, 

nojaukti ainavu degradējoši grausti, no sadzīves atkritumiem atbrīvota ostai pie-
guļošās apkaimes teritorija, izbūvēti minifutbola, pludmales volejbola un strītbola 
laukumi, kā arī izveidots celiņš ar betona bruģa segumu, uzstādīti soliņi un atkri-
tumu urnas, savukārt Mangaļsalā ierīkoti pludmales volejbola un strītbola laukumi, 
izbūvēti laukumi autotransporta un piekabju novietnei, kā arī uzstādīti soliņi un at-
kritumu urnas.

  Sadarbojoties ar biedrību “Kundziņsala”, tiek turpināts darbs pie Kundziņsalas dzī-
vojamā rajona nosusināšanas un teritorijas labiekārtošanas projekta realizā-
cijas. Projekta ietvaros plānots izveidot meliorācijas sistēmu gruntsūdens līmeņa 
pazemināšanai un izbūvēt sūkņu staciju, kas nodrošinās ūdeņu atsūknēšanu no ap-
dzīvotajām teritorijām. 

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Investīciju plānā iekļauti tādi nozīmīgi projekti kā “Infrastruktūras attīstība Krievu salā 
ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” un “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas 
uz Kundziņsalu”, kuri tika arī ievesti (skat. 17.1.attēlu). Vienlaikus jāatzīmē, ka stratēģiski 
nozīmīgus pasākumus un investīcijas Rīgas brīvostas infrastruktūras attīstībā un kopē-
jā konkurētspējas paaugstināšanā veic ostas uzņēmumi, kuras Programmas Rīcības un 
Investīciju plānā netiek iekļautas.

17.1. attēls

Investīciju plāna RV17 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD
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  Budžets
RV īstenošanas ietvaros veiktās aktivitātes un īstenotie projekti tiek finansētas kā no 
RBP budžeta līdzekļiem, tā arī, piesaistot ES fondu finansējumu un citus finansēšanas 
avotus. 

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV17 ietvaros noteikti 5 sasniedzamie rādītāji (17.6.attēls), no kuriem:

 2 rādītājiem pozitīva tendence
 3 rādītājam negatīva tendence

Covid-19 negatīvā ietekme uz 3 rādītājiem
3 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības.

Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi uz pārvadājumu nozari un Krievijas ener-
goresursu kravu kritumu, Rīgas brīvosta spēja saglabāt savu finanšu stabilitāti un 
turpināja iesāktos attīstības projektus. Kravu samazinājums galvenokārt attiecināms 
uz fosilā segmenta kravām – oglēm un naftas produktiem, turpretī kravu grupās, kas 
definētas kā prioritārās un perspektīvās – labība, kokmateriāli un konteinerkravas, pie-
auguma tendences saglabājas. Krievijas kravu krīzes rezultātā būtiski attīstījusies kra-
vu dažādošana un kvalitāte Rīgas ostā. Ostas uzņēmumi aktīvi turpina investēt kravu 
apstrādes tehnoloģijās, papildus noliktavu platībās un IT risinājumos. Palielinājies ir 
Latvijas izcelsmes kravu īpatsvars, kas pierāda Latvijas eksporta tirgus potenciālu. Ko-
pumā Rīgas osta turpina saglabāt savu līderpozīciju un ir lielākā osta Latvijā, pārkrau-
jot vairāk nekā pusi no Latvijas ostu kopējā kravu apjoma.

17.6.attēls

Saglabājies augsts kravu 
apgrozījuma īpatsvars -6,4%

Avots: RBP

Stividoru skaits pieaudzis +2,9%

Ārkārtas situācijas un Krievijas finansu ekonomiskās krīzes 
dēļ ievērojami krities kravu apgrozījums -43,3%

Avots: RBP

Ievērojami palielinājies 
uzņēmumu skaits +91,3%

Avots: RBP

Ārkārtas situācijas dēļ sarukusi 
bruto tonnas vienība -34,6%

Avots: RBP
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  Kopsavilkums
  Pakāpeniski tiek uzlabota un pilnveidota sadarbība ar iedzīvotāju biedrībām, kas 

rezultējas dažādu kultūras pasākumu organizēšanā, kā arī tiek realizēti dažādi ostas 
apkaimju labiekārtošanas projekti. Vienlaikus Rīgas pilsētas arhitekta konferencē 
2018 “Rīdzinieks un osta” no NVO pārstāvjiem izskanēja pretrunīgs viedoklis par sa-
darbību ar Rīgas ostu, kas norāda uz nepieciešamību pēc sadarbības shēmas – mo-
deļa izstrādes sadarbībai ar Rīgas ostu.

  Nepieciešams daudz aktīvāk un plašāk skaidrot sabiedrībai gan par ostas darbību 
kopumā – kādu ekonomisko pienesumu osta sniedz pilsētai, gan arī lēmumus, kas 
saistīti ar ostas attīstību. Piemēram, popularizēt atvērto durvju dienas, veidot infor-
matīvas kampaņas u.c.

  Kopš 2019.gada Rīgas osta pārņemta Latvijas valsts pārvaldībā, pamatojoties uz 
Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par ostām41.

  Lai arī Rīgas Pasažieru osta atrodas ļoti tuvu Vecrīgai, nokļūšana līdz Vecrīgai ir ap-
grūtināta, trūkst sakārtota publiskā infrastruktūra – gājēju celiņa, norādes, sabied-
riskā transporta pieejamība.

  Vēsturiski ir izveidojies, ka Rīgas ostas teritorija nav publiski pieejama vai ir pieeja-
ma daļēji. Nepieciešams veicināt un attīstīt ūdens malu pieejamību iedzīvotājiem, 
attīstot piekrastes teritorijas – gan kā atpūtas vietas, gan nodrošinot piestātnes 
jahtām. 

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Hermanis, tautsaimniecības eksperts

Rīgas brīvostā 2020.gadā ir turpinājis samazināties kravu apgrozījums, kas galvenokārt 
noticis uz naftas produktu un ogļu kravu krituma rēķina. Salīdzinoši stabils ir bijis kon-
teinerkravu, kokmateriālu, koksnes šķeldas un labības produktu pārkraušanas apjoms –  
tomēr šo kravu veidu īpatsvars nav pārāk liels, un ar tiem nav bijis iespējams pietiekami 
aizvietot fosilo kravu veidu samazinājumu.
Rīgas brīvostai būtu pēc iespējas jāizkliedē un jāpaplašina esošo kravu veidu klāsts, 
piedāvājot kvalitatīvus un izmaksu ziņā konkurētspējīgus pakalpojumus, un attiecīgi 
arī pilnveidojot ostas infrastruktūru. Šajā procesā būtu nepieciešama kopīga visu ie-
saistīto pušu rīcība, savstarpēji sadarbojoties ostai, tajā strādājošajiem uzņēmumiem 
un valsts institūcijām, lai nodrošinātu Rīgas brīvostas un tajā strādājošo uzņēmumu 
starptautisko konkurētspēju. Rīgas pašvaldībai jāsniedz nepieciešamais atbalsts, lai 
palīdzētu uzņēmumiem, kuriem pārorientē savu darbību uz jaunām tehnoloģijām un 
kravu veidiem.

Rīgas brīvostas priekšrocības ir laba dzelzceļa un autotransporta infrastruktūra, tā jop-
rojām saglabā stabilas līderpozīcijas starp Latvijas ostām, tomēr jārēķinās, ka līdz ar 
tālāku fosilo kravu veidu kritumu tās īpatsvars Latvijas ostu kopējā kravu apjomā vēl 
turpinās samazināties. Pēdējos gados ir saasinājusies konkurence arī ar pārējām Balti-
jas jūras ostām (Tallinu, Klaipēdu), kuras attīsta augstākas pievienotās vērtības kravu 
apstrādi un ir spējīgas pārvilināt atsevišķas kravu plūsmas no Rīgas.
Svarīgi būtu realizēt uzsākto projektu, kas paredz satiksmes pārvada izbūvi no Tvaika 
ielas uz Kundziņsalu, jo tas atslogotu satiksmi Rīgas centra apkārtnē, palīdzētu uzlabot 
transporta mobilitāti ostas teritorijā un piekļuvi Kundziņsalai.
Lai noturētu savas pozīcijas, Rīgas brīvostā tiek realizēti dažādi pasākumi infrastruk-
tūras kapacitātes paaugstināšanai un ostas uzņēmumu darbības veicināšanai. Pozitīvi 
vērtējams, ka 2020.gadā Rīgas brīvostā ieviesta jauna inovatīva tehnoloģija konteiner-
izētai beramkravu pārkraušanai.
Rīgas brīvostas teritorijā strādājošo uzņēmumu un stividoru skaita pieaugums 2020.
gadā liecina arī par to vidējās noslodzes un darbības efektivitātes krišanos, jo pēdējos 
gados ir būtiski samazinājies kopējais kravu apjoms. Īpaši tas skar tos uzņēmumus, kuri 
specializējušies uz naftas produktu un ogļu kravu apstrādi. Daļa no šiem uzņēmumiem 
varētu nākotnē pamest Rīgas brīvostu, vai arī tiem nāksies pārstrukturēt savu darbību 
uz jauniem kravu veidiem. Viens no potenciālajiem attīstības virzieniem ir Latvijas iz-
celsmes kravas, kuru eksports pēdējos gados palielinās. Tas prasa arī atbilstošu infra-
struktūras pārveidi.
Līdz ar ES un Latvijas virzību uz klimata neitralitātes mērķiem arī Rīgas brīvostā (un ar 
to saistītajās nozarēs, tostarp dzelzceļā) būs nepieciešams panākt būtisku kaitīgo emi-
siju samazināšanu, veicot elektrifikāciju un dekarbonizāciju, pārejot uz alternatīvām, 
bezizmešu degvielām. Šis izaicinājums Rīgas brīvostai var būt arī iespēja, lai radītu jau-
nas konkurences priekšrocības un nodrošinātu ilgtspējīgu ostas attīstību nākotnē. Tam 
būtu nepieciešams izveidot piedāvājumu, kas ļautu piesaistītu jaunas, zaļas kravas un 
sniegt klimatneitrālus tranzīta pakalpojumus.
Jāuztur dialogs ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām, informējot tos par Rī-
gas ostas darbību un konsultējoties ar tiem par iecerētajiem projektiem.

41. https://likumi.lv/ta/id/311411-grozijumi-likuma-par-ostam
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U18.1. Tūrisma attīstības veicināšana

  Tika nodrošināta trīs TIC darbība – Rātslaukumā 6, Kaļķu ielā 16 un Prāgas ielā 1, 
kuros tika apkalpots līdz pat 250 000 tūristu gadā. 2018.gada nogalē tika slēgts 
informācijas centra punkts Prāgas ielā 1, savukārt līdz ar valstī izsludināto ārkārtas 
situāciju 2020.gada martā tika slēgts TIC Kaļķu ielā 16 un līdz ar krīzes radītajām 
sekām netika atvērts.

  Galveno funkciju tūrisma attīstībā Rīgā veica Rīgas Tūrisma Attīstības birojs42, 
kas realizēja mērķtiecīgas mārketinga aktivitātes ārvalstu mērķa tirgos, sadarbo-
joties ar tūrisma un viesmīlības jomas uzņēmumiem, par tūrisma jomu atbildīgajām 
valsts institūcijām un citām pašvaldībām. 

  Tika izstrādātas un realizētas Rīgas pilsētas reklāmas kampaņas: RTAB radīja 
jaunu Rīgas reklāmas kampaņu “Insider’s Guide to Riga” (“Rīga rīdzinieka acīm”), 
kuru atzinīgi novērtējuši tūrisma un reklāmas nozares profesionāļi gan Latvijā, 
gan ārvalstīs – video saņēma galveno balvu kā labākais tūrisma mārketinga video 
starptautiskajā Rīgas tūrisma filmu festivālā, zelta godalgas 2 kategorijās (“Labākā 
tūrisma filma” un “Labākā īsfilma un sociālo mediju video”) starptautiskajā festivālā 
“Cannes Corporate Media and TV awards” Kannās, balvu kā labākā tūrisma reklāmas 
kampaņa starptautiskajā festivālā “ART & TUR” Portugālē, kā arī saņēma visaugs-
tāko atzinību – pasaules labākās tūrisma filmas apbalvojumu “Grand Prix CIFFT 
2019” Vīnē. Tāpat tika radīts jauns Rīgas reklāmas klipa “Runner’s Guide to Riga” un 
izveidota reklāmas kampaņa “Rīgas bez Tevis nav Rīga”, kuras ietvaros tika uzstādīts 
vides objekts ar Rīgas burtiem. 

RV galvenais mērķis ir veicināt tūrisma attīstību pilsētā, dažādojot 
tūrisma piedāvājumu. Pašvaldības uzdevums RV ietvaros ir gan veicināt 
uzņēmējdarbību, gan popularizēt tūrisma iespējas savā teritorijā. 

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

18.2.att. Reklāmas kampaņas “Rīga bez Tevis nav Rīga” vides objekts

18.1.att. Live Rīga īsfilmu sērija “Rīga rīdzinieka acīm“ jeb “Insider’s guide 
to Riga“ Austrijas galvaspilsētā Vīnē saņēma pasaules labākās tūrisma 

filmas apbalvojumu GRAND PRIX CIFFT 2019

18.3.att. Tūrisma informācijas centrs Līvu laukumā
42. 2021.gadā nodibinājumam „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” tika uzsākts likvidācijas process.  
RD bija viens no dibinātājiem.
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  RTAB ik gadu sadarbojās ar līdz pat 500 ārvalstu medijiem, uzņemot tos mediju 
vizītēs, kā arī sniedzot nepieciešamo informāciju publikāciju sagatavošanā. Mediju 
vizītes tika organizētas sadarbībā ar partneriem – RD, LIAA, LR ĀM, airBaltic u.c. 
Paralēli tika sniegtas arī konsultācijas vairākiem simtiem žurnālistu un tūrisma no-
zares pārstāvjiem – gan informatīva, gan vizuāla informācija. Kā būtiskākās mediju 
aktivitātes izceļamas WITS Europe konference, ko apmeklēja vairāk nekā 200 soci-
ālo mediju satura veidotāji, viedokļa līderi no Eiropas, ASV, Āfrikas, Āzijas, sasnie-
dzot 19 662 725 impresijas sociālajos medijos, izveidojot 2 282 ierakstu, kur minēts 
WITS un Rīga. Tāpat arī 2019.gada aprīlī Rīgā divas nedēļas tika filmēts viens no 
populārākajiem ASV šoviem “The Bachelorette” jeb “Vecmeita”, kuru 24.jūnijā ska-
tījās 6 milj. cilvēku un tas bija skatītākais šovs šajā vakarā. Kopumā vienas sērijas 
laikā Rīgas vārds izskanēja 33 reizes, savukārt Latvijas – 24 reizes. Šovā tika attēloti 
Rīgas skati, panorāma, vecpilsēta, TOP apskates objekti kā Melngalvju nams, Rīgas 
centrāltirgus u.c. 

  Atbalstot darījumu tūrismu, RTAB turpināja popularizēt darījumu un pasākumu 
tūrismu Rīgā ar zīmolu MEET RIGA. Tika veikta portāla MeetRiga.com vizuālā, in-
formācijas, satura un funkcionalitātes atjaunošana. Jaunā portāla versija tika papil-
dināta ar mikro lietotnēm, kas palīdz pasākumu un konferenču plānotājiem ērtāk un 
ātrāk atrast piemērotu vietējo pakalpojumu sniedzēju, viesnīcu vai pasākumu vietu. 
Portālu rezervāciju veikšanai izmantojuši kompāniju pārstāvji, kuri veica rezervācijas 
pasākumiem, konferencēm un semināriem līdz pat vairāk kā 16  500 dalībniekiem 
gadā.

  RTAB piedalījās starptautiskajās tūrisma izstādēs: MATKA Nordic Travel Fair (Hel-
sinki, Somija), Vakantiebeurs Utrecht (Utrehta, Nīderlande), ITB Berlin 2017 (Berlīne, 
Vācija), Adventur (Viļņa, Lietuva), Tourest 2017 (Tallina, Igaunija), World Travel Mar-
ket (Londona, Lielbritānija), Arabian Travel Market ( Dubaija, AAE) u.c. 2020.gadā ie-
stājoties COVID-19 ceļošanas ierobežojumiem, RTAB ar LIVE RĪGA zīmolu piedalījās 
vairākās virtuālajās izstādēs un vebināros, ar mērķi veicināt Rīgas atpazīstamību 
grupas ceļojumiem: Aviareps vebinārs Spānijas un Austrijas tirgiem, ETOA. Global 
European Marketplace 2020, Online Travel Mart 20/21 virtuālā izstāde Krievijas un 
NVS valstu tirgiem, Aviareps Nordics, virtuālā izstāde Skandināvijas valstu tirgiem, 
Aviareps Benelux Austria&Vācija virtuālā izstāde un vebināru ciklā Francijas tirgum. 

U18.2. Starptautisku pasākumu rīkošana un atbalstīšana

  RTAB ar zīmolu MEET RĪGA piedalījās vairākās darījumu un pasākumu tūrisma 
profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: CONVENE, IMEX Frankfurt, The Me-
etings Show UK, EIBTM Barcelona, MICE Central& Eastern Europe, M&I Forums, 
UK Agency Forums, MICE Central&Eastern Europe, Mice Boat, Boknings Bolaget, 
Mice Stockholm, Business Travel and MICE Forum Netherlands un DMC Summer 

Workshop Dusseldorf & Munich, kā arī RTAB sadarbībā ar LIAA Tūrisma departa-
mentu Rīgā veiksmīgi uzņēma MICE PEAK 2019 kontaktbiržu ar 94 dalībniekiem no 
Vācijas, Austrijas, Šveices un citām Eiropas valstīm.

Daļa aktivitāšu minētas pie iepriekšējā uzdevuma izpildes.

U18.3. Darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanas 
atbalstīšana 

  Tik nodrošināta dalība starptautiskajā konferenču un kongresu asociācijā ICCA 
(Starptautiskā kongresu un konferenču rīkotāju asociācija) rīkotajos pasākumos – 
ICCA Association Networking event at IMEX Frankfurtē un ICCA kongresos un darba 
semināros Florencē, Vīnē, Belgradā, Hūstonā u.c. 

  Tika uzņemti profesionālu asociāciju un kongresu rīkotāji Rīgā, sniedzot atbalstu 
MEET RĪGA partneriem. Stājoties spēkā COVID-19 ceļošanas ierobežojumiem, bija 
minimālas iespējas uzņemt darījumu un pasākumu tūrisma profesionāļus iepazīša-
nās braucienos. To vietā tika organizētas virtuālās iepazīšanās tūres un individuālās 
virtuālās tikšanās. Tika izveidotas virtuālās Rīgas vizītkartes, kas tika demonstrētas 
virtuālo konferenču un kongresu pauzēs, tādējādi sniedzot iespēju iepazīt Rīgu un 
motivēt nākotnē pilsētu apmeklēt klātienē. 

U18.4. Kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā veicināšana 

  Rīgas pilsētas dalību starptautiskajās kruīzu kuģu kompāniju izstādēs nodroši-
nāja RBP un RTAB sadarbības partneri – tūrisma aģentūras. Rīga tika pārstāvēta 
tādās starptautiskajās kruīzu kuģu izstādēs kā Seatrade Europe (Vācija) un Seatra-
de Cruise Global (ASV).

Uzdevums pārklājas ar U17.4. “Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mē-
rogā”.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Pārskata periodā Programmas Investīciju plānā RV18 ietvaros netika iekļauts neviens 
projekts.

  Budžets
RV īstenošanas ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas no dažādiem avotiem. Rīgas 
pilsētas pašvaldība sadarbojās ar nodibinājumu “Rīgas Tūrisma attīstības birojs”, kurai 
deleģēšanas līguma izpildei piešķīra finansējumu Rīgas atpazīstamības un investīciju 
piesaistīšanai. Piešķirtā finansējuma apjoms pārskata periodā ir bijis svārstīgs – laika 
periodā no 2015. līdz 2017.gadam tas strauji pieauga, savukārt turpmākajos gados bija 
vērojams tā kritums (18.4.attēls).

144



  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV18 ietvaros noteikti 3 sasniedzamie rādītāji (18.5.attēls), no kuriem:

 visiem 3 rādītājiem negatīva tendence Covid-19 ietekmes dēļ
Pirms iestājās ārkārtas situācija, 2 no 3 rādītājiem bija jau sasnieguši 2020.gadā plā-
notās vērtības.

Covid-19 izplatība un attiecīgi ieviestie ierobežojumi tūrisma nozari skāra visvairāk. 
2020.gadā tūristu mītnēs Rīgā tika apkalpoti 637 163 cilvēki, kas ir par 62,2% mazāk kā 
2019.gadā. Attiecīgi no visiem apkalpotajiem viesiem 2019.gadā 86,5% veidoja ārvalstu 
viesi, savukārt 2020.gadā 74,8%. Rīga ir vispopulārākā tūristu apmešanās vieta – vidēji 
virs 60% cilvēki pēdējos gados tika apkalpoti tūristu mītnēs Rīgā, taču 2020.gadā šis 
rādītājs saruka līdz 44%. Tūristu skaitam samazinoties, tika slēgtas viesnīcas un citas 
tūristu mītnes, kā rezultātā 2020.gadā Rīga bija 80 tūristu mītnes – par 52 mītnēm jeb 
39% mazāk kā pirms gada. Neskatoties uz straujo tūristu mītņu kritumu, viesnīcu nu-
muru noslogojums turpināja sarukt un 2020.gadā vidēji bija 25,8%.

18.4.attēls 18.5.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums Rīgas
atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programmai

Avots: RD FD

Ceļošanas ierobežojumu dēļ ievērojami 
krities apkalpoto cilvēku skaits -50%

Ārkārtas situācijas dēļ tūristu 
mītņu skaits samazinājies -39,4%

Vidējais viesnīcu noslogojums 
ievērojami sarucis -53,6%

Avots: CSP Avots: CSP

Avots: CSP
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  Kopsavilkums 
  Mazinot Covid-19 izplatību un ieviešot ierobežojumus, tūrisma nozare tika skarta 

visvairāk – faktiski noteiktus laika periodus 2020.gadā nozares darbība tika ap-
stādināta. Pārtraucot starptautiskos pasažieru pārvadājumus, tika ietekmēta tādu 
sektoru darbība kā ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi, izmitināša-
nas un ēdināšanas pakalpojumi, mākslas un dažādas kultūras jomas un citas noza-
res, kas tiešā veidā saistītas ar iedzīvotāju pārvietošanos.

  Tā kā pēdējā desmitgadē Latvijā bija izveidojusies situācija, ka aptuveni 70-80% 
ārvalstu tūristu koncentrējās Rīgā, jo galvaspilsētā ir izveidota pamatīga tūrisma 
infrastruktūra, tad attiecīgi apstājoties tūrisma plūsmai, Rīgas pilsētā turpmākajos 
gados būs izaicinājums noturēt tūrisma darbību.

  Nozares eksperta viedoklis 
Jānis Hermanis, tautsaimniecības eksperts

Tūrisma nozarei un ar to saistītajām darbībām (starpvalstu gaisa un autobusu satiks-
me, ēdināšana, izklaide, pasākumu rīkošana, uzkopšanas pakalpojumi, apsardze, takso-
metru pārvadājumi u.c.) 2020.gads ir bijis ļoti sarežģīts gan Latvijā, gan arī citās valstīs. 
Līdz ar ierobežojumu ieviešanu Covid-19 pandēmijas dēļ, pieaugošo nenoteiktību un 
no tā izrietošo ceļotāju uzvedības maiņu, būtiski samazinājies starptautiskais tūrisms, 
kas negatīvi ietekmējis arī Rīgas tūrisma nozari, jo tā galvenokārt ir bijusi orientēta 
uz ārvalstu ieceļotājiem (pirms pandēmijas ārvalstu viesu īpatsvars Rīgas viesnīcās un 
naktsmītnēs bija 87%). Pēc augšupejas vairāku iepriekšējo gadu garumā Rīga pērn pie-
dzīvoja ievērojamu tūristu skaita kritumu.
Ņemot vērā pandēmijas ietekmi uz tūrisma nozari, kā rezultātā būtiski samazinājies 
darbības apjoms un radušies maksātnespējas draudi, galvenās prioritātes šobrīd ir 
saistītas ar operatīviem risinājumiem – kā nodrošināt nozares uzņēmumu izdzīvošanu 
un saglabāt kritisko infrastruktūru.
Krīzes situācijā daudzi nozares uzņēmumi ir izmantojuši tiem pieejamos valsts atbal-
sta instrumentus (dīkstāves pabalsti, algu subsīdijas, apgrozāmo līdzekļu granti), to-
mēr ilgstošs darbības pārtraukums ir novedis pie tā, ka viesmīlības nozarē pieaudzis 
maksātnespējas risks. Viesnīcām, kuras netiek pietiekami noslogotas, trūkst līdzekļu, 
lai norēķinātos par nekustamā īpašuma nodokli, dažādiem fiksētajiem maksājumiem 
(elektrības pieslēgums, komunālie pakalpojumi) un ar tiem saistītajām soda naudām. 
Tūrisma mītņu skaits Rīgā 2020.gadā samazinājies par 52 mītnēm (par 39%), gultasvie-
tu skaits – par 5 875 (35%).

Iepriekšējos gados ir veikts apjomīgs darbs un ieguldīti lieli līdzekļi (gan no privātā, gan 
no publiskā sektora puses) Rīgas tūrisma infrastruktūras attīstībai un starptautiskajai 
atpazīstamībai. Pieļaujot bankrotus, pastāv risks, ka nozares aktīvus varētu lēti iegā-
dāties negodprātīgi investori, kuri pieļautu apkalpošanas kultūras un kvalitātes līmeņa 
krišanos, tādējādi nodarot kaitējumu Rīgas kā starptautiska biznesa centra tēlam. Tā-
pēc nozarei ir ļoti svarīgs pietiekams valsts un pašvaldības atbalsts, lai tā pandēmijas 
apstākļos varētu izdzīvot un nākotnē pilnībā atjaunotu savu darbību.
Pašvaldībai ar savu līdzfinansējumu nepieciešams atbalstīt tūrisma nozares uzņēmumu 
pārdošanas aktivitātes. Ņemot vērā, ka pandēmijas ietekmē tūristi kļūst piesardzīgāki 
un ceļošanas rādiuss kļūst mazāks, lielāka uzmanība būtu jāpievērš pārdošanas aktivi-
tātēm tuvākajās valstīs.
Veicināt pašvaldības uzraugošo un kontrolējošo institūciju izpratni par epidemiolo-
ģisko prasību izpildi atpūtas un izklaides pasākumos. Mazināt administratīvo slogu un 
mīkstināt pastāvošās prasības tūrisma nozares uzņēmumu darbībai..
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  Rīcības virziena uzdevumu izpilde
U19.1. Pašvaldības sniegto pakalpojumu un veikto funkciju nepārtraukta 
pilnveidošana

  Regulāri uzlaboti un pilnveidoti pašvaldības pakalpojumi, nodrošinot iedzīvotā-
jiem ērtu un ātru pašvaldības pakalpojumu saņemšanas veidu, kā arī veikti uzla-
bojumi e-pakalpojumu jomā (paplašinātas “skolēna e-kartes” izmantošanas iespē-
jas, nodrošināta pašvaldības ĢIS attīstība, izstrādātas mobilās aplikācijas, ieviesta 
klientu apziņošanas sistēma un klientu plūsmas vadības sistēmas u.c.). Lai mazinātu 
datu ieviešanas kļūdas, ieviestas sistēmas automatizētai datu apmaiņai.

  2014.gadā tika uzsākts Adresācijas sakārtošanas projekts, plānveidā sakārtojot 
un Rīgas pilsētas teritorijā ieviešot vienotiem principiem atbilstošu adresācijas sis-
tēmu, lai uzlabotu esošo adresācijas objektu atrašanu un nodrošinātu ērtāku un 
efektīvāku iespēju orientēties pilsētā. Projekta virzība koordinēta iesaistot adrešu 
informācijas izmantojošās valsts pārvaldes iestādes un savstarpēji koordinējot pro-
jekta realizācijas procesus arī RD struktūru starpā.

  Vienotu pakalpojumu publicēšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.lat-
vija.lv nodrošināja RD APC. 2020.gadā publicēti 296 pašvaldības pakalpojumu ap-
raksti, kā arī publicēti šo pakalpojumu uzskaites rādītāji.

  Pašvaldība pilnveidoja informācijas sniegšanas kanālus, izveidojot aktīvu darbību ar 
atgriezenisko saiti sociālajos tīklos Twitter, Facebook, kā arī izveidots jauns portāls 
www.riga.lv. 

U19.2. Efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā nodrošināšana

  Pilnveidojot darba procesus pašvaldībā, ITC sadarbojoties ar pašvaldības struktūr-
vienībām tika izstrādāti, uzlaboti un ieviesti virkne dažādu risinājumu: kultūras 

RV galvenais mērķis ir nodrošināt modernu, uz klientu orientētu publisko pārvaldi, ņemot vērā iespēju un vajadzību 
daudzveidību. Moderna publiskā pārvalde ievēro labas pārvaldības principus un to raksturo sabiedrības līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā un darbībā, atklātība un caurskatāmība, profesionalitāte, elastība jeb spēja reaģēt uz mainīgajām 
sabiedrības vajadzībām, plaša IKT lietošana jeb e-pārvalde un sadarbība dažādos mērogos un līmeņos. 

RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU PROGRESA NOVĒRTĒJUMS 

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

19.3.att. Rīgas un sadraudzības pilsētas Kobes 
(Japāna) sadarbības 45.gadadienai veltīts pasākums: 
oficiālās delegācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgā

19.2.att. ES galvaspilsētu mēru tiešā dialoga 
ar Eiropas Komisiju nodrošināšana

19.1.att. Latvijas simtgades pasākumu ietvaros –  
VFR vēstniecības Latvijā un RD kopprojekta sadarbībā 

ar SIA “Buddy Bears Berlin” – Berlīnes lāču figūru 
izstādes “United Buddy Bears Riga 2018”

19.4.att. Rīgas attīstības programmas 2021-2027 
izstrādes darba seminārs “Ceļā uz kopīgo”
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mantojuma saglabāšanai (UNESCO), transporta būvju izmantošanas kontroles ad-
ministrēšanai, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas lietojumprogrammai, 
elektronisko dokumentu uzglabāšanai un arhivēšanai, decentralizētās kanalizācijas 
administrēšanai, identitātes pārvaldībai, pašvaldības klientu informācijas pārvaldī-
bai, attālināta darba nodrošināšanai u.c.

  Nodrošinot mūsdienīgu IKT vidi, tika modernizēts datu pārraides tīkls: izveidoti 
datu pārraides tīkla maģistrālie centri, paaugstināta datu plūsmas caurlaidība, no-
drošināta datu pārraides kanālu rezervēšana, jaunu darbstaciju pieslēgvietu izveide, 
bezvadu piekļuves punktu ieviešana, palielināta centralizēto IKT resursu kapacitāte. 
Modernizējot optiskā signāla pārraides tehnoloģiju, 2020.gadā par 20% samazinā-
tas optiskā datu tīkla izmaksas pret iepriekšējo iepirkuma periodu.

  Tika nodrošinātas, attīstītas, ieviestas, kā arī funkcionāli uzlabotas pašvaldības 
sistēmas: ieviesta viendabīga operētājsistēma, ieviesta darbstaciju un aplikāciju 
virtualizācija, ieviestas administratīvās IS, nodrošinātas mācību procesa sistēmas, 
izveidota sociālā darba ar individuālu gadījumu datu elektroniskā sistēma, pilnvei-
dota sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas elektroniskā sistēma, izstrādāta 
un ieviesta aprūpes darba atbalsta IS, ieviesta elektroniskā veselības aprūpes pa-
kalpojumu uzskaites sistēma, izstrādāta IS bezsaimnieku kaķu uzskaitei, izstrādāta 
IS ielu un zemesgalablu apstādījumu un to kopšanas uzskaitei, izveidota RPP resur-
su monitoringa sistēma, attīstīta satiksmes vadības centra sistēma, izstrādāta sis-
tēma elektronisko nostiprinājuma lūgumu apmaiņai ar ZG, izstrādāta IS dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas funkciju nodrošināšanai, attīstīta Rīgas pilsētas atkri-
tumu ražotāju vadības sistēma, būvniecības IS sasaiste ar RDVIS attīstību, izveidota 
vienotas saziņas sistēma un zvanu uzskaites sistēma, ieviesta jauna resursu vadības 
sistēma, attīstīta ģeotelpiskās informācijas sistēma, pilnveidota Stratēģijas uzrau-
dzības sistēma, kā arī nodrošināta līdzdalība publiskās pārvaldes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēmas ieviešanā.

  Izstrādāta vietne balso.riga.lv, kas ļauj pašvaldībai īstenot līdzdalīgās budžetēša-
nas ieceri, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem balsot par apkaimju izaugsmes iesnieg-
tajiem pieteikumiem, kā arī iepazīties ar informāciju par visiem konkursa projektu 
pieteikumiem. 

  Pārskata periodā nepārtraukti norisinājās darbs pie Rīgas pilsētas vietējā ģeodē-
ziskā tīkla pilnveidošanas (pilnveidošanas darbi veikti tādās teritorijās kā Vecrīga, 
Torņkalns, Āgenskalns, Maskavas forštate, Berģi, Ķīpsala, Mežaparks, Vecāķi, Iman-
ta, Sarkandaugava, Centrs, Purvciems un Jugla). 

U19.3. Pašvaldības organizatoriskās struktūras un procesu pilnveidošana

  Norisinājās darbs pie esošās pašvaldības struktūras un to pilnveidošanas iespēju 
izvērtēšanas, novēršot funkciju dublēšanos, efektīvi izmantojot līdzekļus: pakāpe-
niska procesu elektronizācija un optimizācija (2020.gadā elektronisko dokumentu 
īpatsvars bija 60%), pašvaldības struktūru reorganizācija, pārskatīti un aktualizēti 
procesi, aktualizēti struktūrvienību reglamenti un amatu apraksti. Saskaņā ar ikga-
dējo iekšējā audita un revīzijas veikšanas plānu, ik gadu veikti 11 iekšējie auditi, kuru 
rezultātā ir izstrādāti ieteikumu ieviešanas grafiki.

  2015.gadā starp Rīgas pilsētas pašvaldību un LR FM noslēgts deleģēšanas līgums 
par ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu četru SAM ietvaros, ar kuru 
pašvaldība apņēmās pilnībā nodrošināt pašvaldības identificēto projektu iesnie-
gumu izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, t.sk. izveidojot vērtēšanas ko-
misiju. Ar šo pieeju pašvaldībai bija iespēja plānot projektu īstenošanu atbilstoši 
pilsētas projektu gatavībai.

  Pilnveidota budžeta plānošana saskaņā ar pilsētas stratēģiskajiem uzstādīju-
miem un valsts politiku, pārejot uz vidēja termiņa (trīs gadu) budžetu: Rīgas pilsē-
tas pašvaldības triju gadu budžeta ietvarā noteikti galvenie pašvaldības ieņēmumu 
un izdevumu daļas parametri trīs gadu periodam, kā arī izdevumu un saistību po-
litikas pamatprincipi un kritēriji, kā arī iezīmēta “fiskālā telpa” trīs gadu periodam. 
Konceptuāli ir izveidota stratēģijas ieviešanas sistēma, kas nodrošinās budžeta plā-
nošanu atbilstoši stratēģiskajiem uzstādījumiem.

U19.4. Pilsētas teritoriju racionālas un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošas 
izmantošanas nodrošināšana

  Pārskata periodā tika uzsākta Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam iz-
strāde, kuras ietvaros izstrādāti un apstiprināti 11 tematiskie plānojumi un turpinā-
jās darbs pie 2 tematiskajiem plānojumiem. Vienlaikus norisinājās darbs pie lokāl-
plānojumu izstrādēs.

  Īstenojot pilsētas attīstības plānošanas dokumentos iekļautās nostādnes, ikgadēji 
veikta Programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija un sagata-
vots pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un 
Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu. Tāpat tika izstrādāti 
un iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.
gadam, kā arī Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas at-
tīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa 
ziņojumi. 
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  Izveidots vienots pašvaldības politikas plānošanas dokumentu reģistrs43, kurā 
tika apkopoti izstrādātie Rīgas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas 
dokumenti. 

  Lai apsekotu plašākas teritorijas un vizuāli identificētu iespējamos pārkāpumus 
būvniecībā (patvaļīgu būvniecību bērnudārzos, autogāzes uzpildes stacijās, auto-
stāvvietās, reklāmas objektos, sarkano līniju robežās un tauvas joslās), tika izman-
toti bezpilota lidaparāti, nosūtot speciālistus apsekot konkrētās teritorijas.

19.5. Korektas, pārskatāmas un aktuālas informācijas par pašvaldību un katru tās 
institūciju sniegšana

  Regulāri tika sniegta informācija par pašvaldības finanšu un budžeta aktualitā-
tēm, kā arī atbildes un sabiedrību interesējošiem jautājumiem masu informācijas 
līdzekļiem. Pēc žurnālistu pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. 
Tāpat tika organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar RD amatper-
sonām. Pilnveidots Rīgas pašvaldības portāls „Riga.lv”, kurā informācija tika ak-
tualizēta vairākas reizes dienā. Turpināta aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem un 
žurnālistiem sociālajos tīklos www.twitter.com un www.facebook.com, izplatot in-
formāciju un atbildot uz jautājumiem un ierosinājumiem.

  Ik gadu tika sagatavots un publicēts Rīgas pašvaldības publiskais pārskats RD 
tīmekļa vietnē www.riga.lv latviešu un angļu valodās. 

U19.6. Pašvaldības finanšu caurskatāmības un izskaidrošanas nodrošināšana

  RD sekmīgi turpināja sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām “Standard & Poor’s” 
un “Moody’s Investors Service”, nodrošinot aģentūras ar aktuālo finanšu un eko-
nomisko informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldību, organizējot aģentūru pārstāvju 
vizītes Rīgā vai nodrošinot attālinātās tikšanās ar aģentūru pārstāvjiem.

Daļa aktivitāšu atspoguļotas pie U19.5. izpildes.

U19.7. Regulāru dialogu ar sabiedrību nodrošināšana un sabiedrības līdzdalības 
pašvaldības darbībā sekmēšana (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)

  Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, tika organizēti apkaimju iedzīvotāju 
forumi: “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, “Jaunieši apkaimes izaugsmei”, 
“Iedzīvotāji pilsētas izaugsmei”, “NVO pilsētas izaugsmei”, “Jauniešu pilsētplānoša-
nas forums “Runātrīga”” un diskusija “Līdzdalība ir māksla”.

  Kopš 2016.gada tika organizēts projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalī-
bas un piederības veicināšanai”, kā rezultātā ikgadēji finansiāls atbalsts piešķirts 
vairāk kā 20 projektiem .

  Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā sabiedrības in-
tegrācijas programmas projektu konkursā biedrību, nodibinājumu un reliģisku 
organizāciju atbalstam un RD padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas 
projektu finansiāla atbalsta saņemšanai laika posmā no 2017. līdz 2020.gadam 
kopā atbalstīti 43 projekti.

  Nepārtraukta sabiedrības iesaiste Rīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tu, kā arī detālplānojumu un būvniecības ieceru publisko apspriešanu ietvaros.

  Tika veiktas regulāras iedzīvotāju aptaujas: “Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažā-
diem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem”, “Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar 
pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem”, “Sabiedrības integrācija 
Rīgā”, “Rīgas klientu centra klientu aptaujas ”, “Sociālās aprūpes pakalpojumu dzī-
vesvietā (aprūpe mājās, drošības poga, siltās pusdienas) saņēmēju apmierinātības 
ar saņemtajiem pakalpojumiem aptauja”, “Aptauja par pilsētas vasaras ielas projek-
tu Tērbatas ielā” u.c.

U19.8. Sadarbības starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organi-
zācijām veicināšana

  Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību un nodrošinātu 
NVO efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013.gada Rīgas te-
ritorijā darbojošās NVO pievienojas atjaunotajam Rīgas pilsētas pašvaldības un 
NVO sadarbības memorandam. 2020.gadā Memorandam ir pievienojušās jau 149 
NVO.

  Stiprinot apkaimju identitāti un to iedzīvotāju piederības izjūtu savai apkaimei, paš-
valdība organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumus – “Apkaimju gids”, piedalī-
jās forumos “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!” un konferencē “Sabiedrības 
līdzdalība pašvaldību plānošanā: Latvijas prakses izvērtējums un pasaules tenden-
ces” sniedzot prezentācijas, kā arī pašvaldības pārstāvji veicinot sadarbību, tikās ar 
attīstītājiem, lai pārrunātu publiskās telpas izmantošanu. Tāpat arī organizēja virkni 
kultūras pasākumus, koncertus, izstādes, konkursus, pasākumu ciklus (“Rīga lepo-
jas”, ”Es izzinu Rīgu”), ielu svētkus, ekskursijas, Lielās talkas norisi apkaimēs u.c. Tika 
uzturēta tīmekļa vietne ww.apkaimes.lv. 

43. Reģistrs tiek uzturēts vietnē sus.lv 
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U19.9. Regulāras sadarbības ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām nodroši-
nāšana

  Pārskata periodā nodrošināta regulāra sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu un 
Rīgas aglomerācijā esošajām pašvaldībām un pašvaldību organizācijām (Latvijas 
Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija). Sadarbībā ar LLPA noritēja 
intensīvs darbs pie ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu 
apguves. Tāpat Rīgas pašvaldība piedalījās pasākumos, kas saistīti ar stratēģiska-
jiem izaicinājumiem (seminārā “Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”, konferencē „Latvijas plānošanas reģionu 
un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana 
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, „Reģionālās politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” u.c.).

  RD un Pierīgas pašvaldību apvienība parakstīja sadarbības memorandu “Par Rī-
gas metropoles areāla sadarbības ietvara izveidi”. Parakstītais sadarbības me-
morands paredz stiprināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Pierīgas 
pašvaldībām, lai iesaistītos efektīva Rīgas metropoles areāla pārvaldības modeļa 
izveidē, noteiktu un ieviestu visam Rīgas metropoles areālam nozīmīgus projektus, 
stiprinātu Rīgas metropoles areāla starptautisko atpazīstamību, pozicionējot to kā 
vienotu teritoriju.

  Tika izvērtēti un sniegti komentāri par dažādiem dokumentu un noteikumu projek-
tiem, sniegti atzinumi par kaimiņu pašvaldību attīstības dokumentiem un RPR ilgt-
spējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

  Tika nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu komitejas 
locekļu delegācijā kopā ar 3 novadu pašvaldību pārstāvjiem, 2 republikas pilsētu 
pašvaldību pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju.

U19.10. Daudzpusējas pašvaldības starptautiskās sadarbības veicināšana

  Tika veicināta sadarbība ar starptautiskām organizācijām/institūcijām un sa-
darbības tīkliem, pārstāvot Rīgas pilsētas intereses: nodrošināta RD vadības, RD 
deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalība starptautisko organizā-
ciju/institūciju un tīklu iniciētajos pasākumos. Vienlaikus tika arī uzņemtas ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko organizāciju/institūciju un 
sadarbības tīklu delegācijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (t.sk. norišu plānošana un 
sagatavošana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām un NVO). Tika or-
ganizēti Rīgas un sadraudzības pilsētu ārvalstīs kopīgi kultūras, tūrisma un sporta 
sadarbības pasākumi, kā arī realizēti sadarbības projekti. Kopumā Rīgas pašvaldība 
aktīvo sadraudzības pilsētu skaits pārskata periodā pieauga no 18 sadraudzības pil-
sētā 2014.gadā līdz 29 pilsētām 2020.gadā.

U19.11. Rīgas pilsētas starptautiskās atpazīstamības veicināšana

  Tika nodrošināta Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī starp-
tautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu pārstāvju dalība liela mēroga 
svētkos un pasākumos (XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, Rīgas 
svētkos, Latvijas simtgades kultūras pasākumos, 3.Eiropas koru olimpiādē u.c.). 

Liela daļa aktivitāšu iekļautas pie uzdevumu U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus 
pasākumus un U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīsta-
mību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām izpildes.

  Plānoto investīciju projektu ieviešana
Analizējot Investīciju plāna ieviešanu pārskata periodā RV19 ietvaros, jāsecina, ka plā-
noto projektu īstenošana kopumā noritējusi sekmīgi. Liela daļa ieviesto projektu vērsti 
uz pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanu, kas ietvēra pāreju uz dokumentu digitali-
zāciju, modernām vadības sistēmām, IKT infrastruktūras modernizāciju u.c.

  Budžets
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pārskata periodā pakāpe-
niski auguši – no 713,1 milj. EUR 2014.gadā līdz 950,2 milj. EUR 2020.gadā. 2020.gadā 
bija vērojams ieņēmumu kritums – par 6,1% mazāk nekā 2019.gadā, galvenokārt sama-
zinoties azartspēļu (-3,9 milj. EUR), dabas resursu nodokļa (-0,5 milj. EUR), nenodokļu 

19.7.attēls

Investīciju plāna RV19 izpildes raksturojums 2014-2020

Avots: RD PAD
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ieņēmumiem (-7,2 milj. EUR), kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (-31,3 
milj. EUR). Valsts budžeta mērķdotāciju ieņēmumi Rīgas pašvaldības budžetā samazi-
nājās par 7,3 milj. EUR jeb 3,9%.
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā izdevumu struktūrā pārskata periodā 
prioritātes bija nemainīgas – izglītība, sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā palīdzī-
ba, investīcijas infrastruktūrā. Šis nozares ietekmēja arī visvairāk Covid-19 krīze, līdz ar 
to pašvaldība novirzīja papildu līdzekļus izglītības, sabiedriskās kārtības un drošības 
un sociālās palīdzības nozarēm, t.sk. piemaksām šajās nozarēs strādājošajiem. Būtisks 
pieaugums izdevumu struktūrā pārskata periodā bija izglītības nozarei – no 32% līdz 
38,4%.

  Rezultatīvo rādītāju novērtējums
RV19 ietvaros noteikti 14 sasniedzamie rādītāji (19.10.attēls), kuru sasniegšanas ten-
dence pret sākuma vērtību ir:

 4 rādītājiem pozitīva
 9 rādītājiem negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Covid-19 negatīvā ietekme uz 2 rādītājiem
4 rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības. 

Rīgas pašvaldība 2020.gadu noslēdza ar 5,7 milj. euro budžeta deficītu, kas ir ievēro-
jami labāks rezultāts nekā plānotais – 128,5 milj. euro deficīts. Tas panākts salīdzinoši 
sekmīgas nodokļu izpildes, kā arī vairāku budžeta izdevumu posteņu (piemēram, kapi-
tālo izdevumu par 58,8 milj. euro) neizpildes rezultātā. Kopumā laika griezumā rādītājs 
ir svārstīgs. 
Pašvaldības administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, ņemot vērā arī inflācijas pieau-
gumu (9,3%), pieauga salīdzinoši nedaudz, kas liecina par šīs izdevumu kategorijas sta-
bilitāti. 
Pašvaldības tiešo parādsaistību apjoms pakāpeniski pieaug, izņemot 2020.gadā, kad 
kopējais saistību apjoms (pamatsummas un procenti) gada laikā samazinājās par 3,8%. 
Jāatzīmē, ka saskaņā ar metodoloģijas maiņu, 2019.gada rādītājā iekļautas arī Dienvidu 
tilta būvniecības un finansēšanas saistības.
Pašvaldības digitālo publisko pakalpojumu nodrošinājums pārskata periodā audzis. 
Kopumā 2020.gadā pašvaldības institūcijas sniedza 249 publiskos pakalpojumus, no 
kuriem 70 jeb 28% bija 3., 4. un 5. elektronizācijas līmeņa pakalpojumi, kas nozīmē, ka ir 
iespēja (1) pakalpojumu pieprasīt vai saņemt elektroniski; (2) pakalpojumu var pieprasīt 
un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski vai (3) pakalpojuma saņem-
šana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus 
bez personas līdzdalības iegūst pati pašvaldības iestāde. 
Ievērojami krities iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu – pārskata periodā par 
25,7 procentpunktiem un tikai 50% izteica pozitīvu vērtējumu par to. Arī vērtējums par 
iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. plāniem, lēmumiem) pārskata 
periodā samazinājies – no 56,4% līdz 42%. 

19.8.attēls

19.9.attēls

Avots: RD FD

Pilsētas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izpilde

Avots: RD FD

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Izglītība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Sociālā aizsardzība
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19.10. attēls

Budžeta deficīts samazinājies +81%

Pašvaldības administratīvie 
izdevumi pieaug pakāpeniski, 
nepārsniedzot inflāciju +24,2%

Avots: RD FD Avots: RD FD

Izdevumu vispārējiem valdības 
dienestiem īpatsvars <7% +31,8%

Pašvaldības tiešā parāda 
dinamika palielinājusies +197%

Avots: RD FD Avots: RD FD

E-pakalpojumu skaits pieaudzis +8,3%
Iedzīvotāji aktīvi izmanto 

e-pakalpojumus +0,1%

Avots: RD ITC Avots: RD ITC

Vērtējums par pašvaldības 
darbu krities -29,7%

Vērtējums par iespēju saņemt 
informāciju par pašvaldības darbu 

krities -19,4%

Avots: Aptauja Avots: Aptauja* Mainīta metodoloģija. Salīdzināšanai, tiešo 
parādsaistību kopapjoms 2019.gadā bija 307,6 milj. EUR 

pēc 2018.gada metodikas

* 2020.gadā tika mainīta pašvaldības pakalpojumu 
aprakstu pārvaldības procedūra

152



  Kopsavilkums
  Veidojot un attīstot Rīgas un Pierīgas pašvaldību partnerību, nozīmīgs solis bija 

2019.gadā parakstītais sadarbības memorands, tādējādi atbalstot ideju par vienota 
Rīgas metropoles areāla stiprināšanu un sekmējot vienotas teritorijas ilgtspējīgu un 
stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Būtiski ir turpināt 
aktīvu un sistemātisku sadarbību ar Rīgas pilsēta pašvaldībai ar Pierīgas pašvaldī-
bām gan politiķu, gan speciālistu līmenī.

  Iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. 
plāniem, lēmumiem utt.) turpina kristies (2014.gadā – 56,4%, 2020.gadā – 42%), kā 
arī zems vērtējums ir par iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasāku-
mos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli (2014.gadā – 35,8%, 
2020.gadā – 29%). Būtu nepieciešams apzināt iedzīvotāju viedokli, caur kādiem ka-
nāliem viņi vēlētos tikt informēti un kāda veida informācija viņus interesē, kā arī 
pašvaldībai ieteicams pastāvīgi meklēt iespējas kā sasniegt un iesaistīt plašāku sa-
biedrības daļu. Nepieciešams pilnveidot un paplašināt iespējas, kā iedzīvotāji var 
līdzdarboties pašvaldības darbībā. Kā viens no risinājumiem, kas ieviests, ir platfor-
mas izveide digitālā vidē, kur iedzīvotāji var balsot par labākajiem projektiem.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ 
ārvalstu delegāciju uzņemšana 

tika atcelta -87,7%

Epidemioloģiskās situācijas 
dēļ ārvalstu vizītes tika 

atceltas -93,7%

Avots: RD ĀP Avots: RD ĀP

Zems vērtējums par iespēju piedalīties 
pilsētas plānošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesos -19,0%

Samazinājusies iedzīvotāju aktivitāte 
pašvaldības vēlēšanās -27%

Avots: Aptauja Avots: CVK

Sadarbība ar starptautiskām 
organizācijām sarukusi -15,8%

Rīgas sadraudzības pilsētu skaits 
palielinājies +3,4%

Avots: RD ĀP Avots: RD ĀP
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  Kopumā joprojām sabiedrībai nav izpratnes par finanšu jautājumiem, t.i., kā veido-
jas Rīgas pašvaldības budžets un kādas ir galvenās ieņēmumu/izdevumu pozīcijas, 
tāpēc Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu lietderīgi veidot skaidrojošas infografikas 
“Pašvaldības budžeta izlietojums”, “Kur paliek nodokļos samaksātie līdzekļi?”, “Paš-
valdības budžets: nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi” u.tml., kā arī aktīvi piedalīties 
tādos informatīvi izglītojošos pasākumos/akcijās, kas veicina iedzīvotāju izpratni 
par finanšu jautājumiem (finanšu pratību).

  Caurskatot Rīgas pašvaldības tīmekļa vietņu darbību, nepieciešams pilnveidot tās, 
kā arī aktualizēt ievietoto informāciju.

  Rīgas pilsētas pašvaldībai svarīgi stiprināt esošās starptautiskās sadarbības attie-
cības, kā arī veidot jaunas, jo īpaši veicinot Rīgas pilsētas pašvaldības un ārvalstu 
ekonomisko sadarbību un investīciju piesaisti galvaspilsētas sociāli ekonomiskajai 
attīstībai stratēģiski nozīmīgo un Rīgas konkurētspēju veicinošo projektu īsteno-
šanai.

  Nozares eksperta viedoklis 
Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore

Moderna publiskā pārvalde ievēro labas pārvaldības principus un to raksturo sabiedrī-
bas līdzdalība lēmumu pieņemšanā un darbībā, atklātība un caurskatāmība, profesio-
nalitāte, elastība utt., taču iepazīstoties ar īstenotajām aktivitātēm (forumi, projektu 
konkursi, sadarbības memorands), nerodas pārliecība, vai mērķis ir sasniegts, proti, 
regulāru dialogu ar sabiedrību nodrošināšana un sabiedrības līdzdalības pašvaldības 
darbībā sekmēšana (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā). Neviena no aktivitātēm 
pēc būtības nav uzskatāma par dialogu starp pašvaldību un sabiedrību jeb divvirziena 
komunikācija ar mērķi kopīgi rast risinājumus sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risinā-
šanā. Dialoga neesamība rada tādu rezultatīvo rādītāju negatīvu tendenci kā “Zems 
iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas plānošanas un lēmumu pieņem-
šanas procesos -15,1%” un “Samazinājusies iedzīvotāju aktivitāte pašvaldības vēlēša-
nās -27%”, jo iedzīvotāju neiesaistīšanās līdzdalības procesos skaidrojama ar cilvēku 
neticību, ka tie var ietekmēt procesus pašvaldībā. 
Tāpat pārskatā nav saskatāmas mērķtiecīgas aktivitātes pašvaldības atklātības veici-
nāšanai, t.i., kā pašvaldība ir veicinājusi atklātību par pašvaldības darbību, t.sk. depu-
tātu pieņemtajiem lēmumiem, sabiedrības līdzdalības iespējām, kā arī finanšu līdzekļu 
piešķīrumiem un izlietojumu. 
Pašvaldībai būtu jānodrošina deputātu interešu pašdeklarēšanos pašvaldības tīmekļa 
vietnē, ievietojot informāciju par: 

  deputātu amatiem vai citādi aktīvā darbība (padomes loceklis, biedrs) ārpus pašval-
dības domes, t.sk. citās pašvaldības iestādēs, biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrī-
bās, reliģiskās organizācijās, sociālajos un komercuzņēmumos;

  informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibināju-
miem, arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, no-
rādot katra finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu 
izlietojuma rezultātus.

Pašvaldības tīmekļu vietnes sadaļu “Sabiedrības līdzdalība” izvietot vietnes pirmajā 
skatā (sākumlapā), kur tiek publicēta vismaz šāda informācija:

  informācija, kā tiek organizēta sabiedrības līdzdalība un par sabiedrības līdzdalību 
atbildīgās amatpersonas kontaktinformācija;

  izstrādes un saskaņošanas procesā esošo saistošo noteikumu un domes lēmumu 
projekti;

  publiskajai apspriešanai nodotie dokumenti un ar tiem saistītie pašvaldības lēmumi 
visā publiskās apspriešanas laikā un vismaz vienu gadu pēc publiskās apspriešanas 
kopsavilkuma apstiprināšanas;

  pašvaldības izveidotās konsultatīvās institūcijas, to personālsastāvs, darba kārtī-
bas un sēžu protokoli (tajā skaitā arī audio un video formātā);

  Līdzdalības budžets; 

  Finansējuma piešķīrumi – kārtība, konkursi un rezultāti.

Iveta Reinholde, Profesore, Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kon-
gresa neatkarīgā eksperte, Dr.sc.pol.

Pašvaldība ir veikusi virkni uzdevumu, kuru tiešo labumu iedzīvotāji var neizprast un 
neredzēt, ja vien veiktās aktivitātes netiek īpaši komunicētas. Tā, pašvaldība ir veikusi 
publisko pakalpojumu uzlabošanu, izmantojot IT risinājumus un tehnoloģiju moderni-
zāciju, kā arī pilnveidojusi iestāžu darbību un iestāžu iekšējo procesu pilnveidi, kur izvei-
dotie IT risinājumi palīdz veikt pašvaldības funkcijas ātrāk.
Pašvaldība ir ieguldījusi pūles un resursus teritoriju izmantošanas ilgtspējas nodrošinā-
šanai, uzsākot Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādi, kur jau izstrādāti 
un apstiprināti 11 tematiskie plānojumi.
Pašvaldība ir bijusi aktīva starptautiskās sadarbības jomā, radot priekšnoteikumus, pil-
sētas kā reģionālā centra turpmākai attīstībai, gan arī palielinot pilsētas starptautisko 
atpazīstamību. 

154



Pašvaldība ir centusies nodrošināt informācijas sniegšanu par pašvaldības darbību iz-
mantojot daudzveidīgus kanālus, tai skaitā izveidojot vietni balso.riga.lv, kas ir solis 
ceļā uz līdzdalības (participatory) budžetu ar tiešu sabiedrības iesaisti lemšanā par ap-
kaimju izaugsme projektiem. Jāmin, ka šajā jomā veiktās aktivitātes atbalsta arī RV3 
veiktās aktivitātes par apkaimju iesaisti kultūras dzīvē, padarot kultūru un līdzdalību 
par daļa no iedzīvotāju ikdienas. Pozitīvi jāvērtē pašvaldības paveiktais apkaimju at-
tīstībā un apkaimju identitātes veicināšanā. Tieši tāpat, pilsēta sniedz informāciju par 
katru tās iestādi, par pašvaldību finanšu izlietojumu. Pozitīvi ir jāvērtē Rīgas pilsētas 
pašvaldības un NVO sadarbības memorands, kas ir nozīmīga platforma iedzīvotāju ie-
saistei pašvaldībā notiekošos procesos līdzās jau esošajiem iedzīvotāju forumiem, pro-
jektu konkursiem biedrībām un iedzīvotāju aptaujām.
Tomēr, neskatoties uz pilsētas paveikto, iedzīvotāju apmierinātības vērtējums par paš-
valdības darbību kopš 2016.gada ir krities, kas nozīmē, ka iedzīvotāju vērtējumu ietek-
mē gan kopējais sabiedrības noskaņojums, gan kopējā uzticēšanas pašvaldībām. 
Kopumā, nospraustais mērķis ir sasniegts, lai arī 9 no 14 rādītājiem ir bijusi negatīva 
sasniegšanas tendence. Uzskatu, ka šajā gadījumā šo radītāju sasniegšanu lielā mērā 
ir ietekmējuši ārējie faktori – galvenokārt kopējais sabiedrības negatīvais noskaņojums 
pret publisko pārvaldi un COVID-19 ierobežojumi. Jāuzslavē pašvaldības paveiktais, lai 
saglabātu stabilu tendenci pašvaldības administratīvajos izdevumos uz vienu iedzīvo-
tāju un turpinātu attīstīt e-pakalpojumus.

Lai uzlabotu rīcības virzienā izvirzīto mērķu sasniegšanu, ieteicams:

  stiprināt iekšējā audita kapacitāti pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas un risku 
vadības sistēmas pilnveidē;

  veikt iekšējo auditu augsta riska jomās un/vai projektos ar sabiedrības informēša-
nas kampaņām pēc auditiem par secinājumiem un iestādēs veiktajām uzlabošanas 
aktivitātēm;

  pilnveidot vienoto pašvaldības politikas plānošanas dokumentu reģistru un ievietot 
reģistrā dokumentus to izstrādes gaitā, lai nodrošinātu sabiedrības iespēju izsekot 
pašvaldības dokumentu izstrādes stadijām (t.i., attīstības plānošanas un saistošo 
noteikumu) redakcijām.

Izmantot Rīgas pilsētas pašvaldības un NVO sadarbības memoranda popularizēšanu 
un tematisku sadarbības darbu grupu veidošanu atsevišķos pašvaldības darbības jo-
mās, lai veicinātu pilsētas reputācijas uzlabošanu. Alternatīva varētu būs Sabiedriskās 
padomes kā konsultatīvas padomes izveidošana, piesaistot nozares ekspertus un NVO. 
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   Gadagrāmatas, pārskati, ziņojumi, sabiedriskās 
aptaujas rezultāti un periodiskie izdevumi

  Akciju sabiedrības “Rīgas siltums” 2020.gada pārskats. Rīga: akciju sabiedrība “Rī-
gas siltums”, 2021.

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2020.gada publiskais pārskats, 2021.
  Rīgas Centrālās bibliotēkas 2020.gada darba pārskats. Rīga: Rīgas Centrālā biblio-

tēka, 2021.
  Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata “Sociālā sistēma un veselības 

aprūpe 2020.gadā”. Rīga: Rīgas domes Labklājības departaments, 2021.
  Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” 2020.gada publiskais pārskats, 2021.
  Rīgas pašvaldības policijas 2020.gada pārskats, 2021.
  Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats. Rīga: Rīgas dome, 2021.
  Iedzīvotāju aptaujas, t.sk. pētījums par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar paš-

valdības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem. Rīga: SIA “SKDS”, 2021.gada  
maijs – jūlijs.

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Civitta Latvija” veiktā pētījuma “Pilsētvides at-
tīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanas metodika 
Rīgas apkaimju līmenī” materiāli. Rīga: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Civitta 
Latvija”, 2020.gada jūnijs – augusts.

  Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros sagatavotie pārskati par Rīgas ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas līdz 2030.gada un Rīgas attīstības programmas no 2014.
gada līdz 2020.gadam ieviešanu no 2014. līdz 2019.gadam. Rīga: Rīgas domes Pilsē-
tas attīstības departaments 2014.-2020.gads.

  Tīmekļa vietnes
  CDP bezpeļņas labdarības organizācija https://www.cdp.net
  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija  http://www.oecd.org
  EuroHealthNet bezpeļņas partnerībasorganizāciju  

vietne https://eurohealthnet.eu  
  Eiropas Savienības statistikas birojs Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat
  Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv
  Latvijas Republikas Veselības ministrija https://www.lm.gov.lv 
  Latvijas valsts simtgades birojs https://lv100.lv
  Nacionālā informācijas aģentūra LETA www.leta.lv

  Nekustamā īpašuma kompānija  
“Ober-Haus Real Estate Advisors” http://www.ober-haus.lv/

  Nekustamā īpašuma kompānija “Latio” www.latio.lv
  Rail Baltica globālā projekta vietne https://www.railbaltica.org
  Rīgas brīvostas pārvalde http://rop.lv
  Rīgas dome  www.riga.lv
  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta  www.iksd.riga.lv;

departaments  https://izglitiba.riga.lv/lv;
Rīgas domes Labklājības departaments https://www.ld.riga.lv 
 https://integracija.riga.lv;
 https://sports.riga.lv
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments http://mvd.riga.lv

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  www.rdpad.lv
 www.sus.lv
  Rīgas pašvaldības aģentūra  

“Rīgas enerģētikas aģentūra”  www.rea.riga.lv
  Rīgas pašvaldības aģentūra  

“Rīgas pilsētas arhitekta birojs” www.new.arhitekts.riga.lv
  Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība  

“Rīgas Centrāltirgus”  www.rct.lv
  Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls www.eriga.lv
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lursoft” www.lursoft.lv;

 blog.lursoft.lv
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”  www.rigasudens.lv
  Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” www.ldz.lv
  Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” www.riga-airport.com
  Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

“Latvijas Vēstnesis” portāli https://likumi.lv
 https://lvportals.lv
 https://juristavards.lv
  Ziņu portāls www.ir.lv
  Ziņu portāls www.la.lv
  Ziņu portāls https://skaties.lv

PĀRSKATA SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTIE MATERIĀLI
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   Iesaistītās Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldes 
struktūrvienības un kapitālsabiedrības

  Akciju sabiedrība “Rīgas siltums”
  Nodibinājums “Rīga 2014”
  Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
  Rīgas Austrumu izpilddirekcija
  Rīgas bāriņtiesa
  Rīgas Brīvostas pārvalde
  Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
  Rīgas domes Ārlietu pārvalde
  Rīgas domes Finanšu departaments
  Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
  Rīgas domes Īpašuma departaments
  Rīgas domes Juridiskā pārvalde
  Rīgas domes Labklājības departaments
  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 
  Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
  Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
  Rīgas domes Satiksmes departaments
  Rīgas domes Sekretariāts
  Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
  Rīgas pilsētas būvvalde
  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
  Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”
  Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
  Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”
  Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
  Rīgas pašvaldības policija
  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas pilsētbūvnieks”
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”

  Nozaru eksperti
  Jānis Hermanis, tautsaimniecības eksperts, Latvijas Darba devēju konfederācijas 

Finanšu un nodokļu eksperts
  Jānis Lielmanis, arhitekts SIA “Mailītis A.I.I.M.”
  Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore
  Iveta Reinholde, profesore, Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kon-

gresa neatkarīgā eksperte, Dr.sc.pol.
  Solvita Olsena, Dr.iur., MD, zvērināta advokāte, EP Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 

pazemojošas rīcības vai soda novēršanas komitejas locekle

  Izstrādātāji
  Guntars Ruskuls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadī-

bas pārvaldes vadītājs
  Renāte Strautmane, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās 

vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja 
vietniece

  Andris Ločmanis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadī-
bas pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas, galvenais telpisko datu eksperts, 
nodaļas vadītāja vietnieks

  Anda Ellēna-Alēna, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās va-
dības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas galvenā projektu vadītāja

  Jurijs Grizāns, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības 
pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas galvenais projektu vadītājs

  Inga Liene Sanžerevska Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās 
vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas galvenā projektu vadītāja
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  Fotogrāfiju avotu saraksts

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

1.1.att., 1.2.att., 
1.3.att., 1.4.att.

Rīgas domes Īpašuma departaments

1.5.att., 1.7.att., 
1.8.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

1.6.att. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

2.1.att., 2.2.att., 
2.3.att., 2.4.att., 
2.6.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

2.5.att., Rīgas Centrālā bibliotēka

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

3.1.att., 3.2.att. Rīgas domes Īpašuma departaments

3.3.att., 3.4.att. Rīgas Austrumu izpilddirekcija

3.5.att., 3.6.att Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”

3.8.att. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

3.7., 3.9.att., 3.10.
att., 3.11.att., 3.12.
att., 3.13.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

4.2.att., 4.3.att., 
4.4.att., 
4.6.att., 4.7.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

4.5.att. Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas

5.4.att., 5.5.att., 
5.6.att., 5.8.att., 
5.9.att.,

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

5.1.att., 5.2.att. Rīgas domes Īpašuma departaments

5.7.att. Rīgas pašvaldības policija

5.3.att. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

5.10.att. Rīgas Austrumu izpilddirekcija

5.11.att. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

6.3.att., 6.5.att. Rīgas domes Īpašuma departaments

6.4.att., 6.6.att., 
6.7.att., 6.8.att., 
6.9.att., 6.10.att., 
6.11.att., 6.12.att.

Rīgas domes Labklājības departaments

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

7.1.att., 7.8.att. Rīgas dome

7.2.att. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

7.3.att., 7.4.att., 
7.6.att.

Rīgas domes Labklājības departaments

7.5.att. Pilsētas rezidence “Senior Vecmīlgrāvis”

7.7.att. Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība

8.1.att., 8.2.att., 
8.3.att., 8.4.att.

Rīgas pašvaldības policija

RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis

9.1.att. Rīgas dome

9.2.att., 9.3.att. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks” 

9.4.att. Rīgas Austrumu izpilddirekcija 

9.5.att. Sabiedrība ar ierobežotu aģentūra “Rīgas pilsētbūvnieks”

9.6.att. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

10.1.att., 10.2.att. Rail Baltica dzelzceļa transporta projekta materiāli

10.3.att. Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””
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10.4.att. Ziņu portāls www.lsm.lv

10.5.att. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS DĪZELIS DG”

RV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija

11.1.att., 11.2.att., 
11.3.att., 11.4.att., 
11.5.att., 11.6.att.

Rīgas domes Satiksmes departaments

11.7.att., 11.8.att.
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Rīgas satiksme” 

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

12.1.att., 12.2.att. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”

12.3.att. Akciju sabiedrība “Rīgas Siltums”

12.4.att. Ziņu aģentūra LETA

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

13.1.att. Rīgas Tehniskā Universitāte

13.2.att. www.buvbaze.lv

13.3.att. Rīgas domes Īpašuma departaments.

13.4.att. Ziņu portāls www.db.lv

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

14.1.att. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

14.2.att. Rīgas Pašvaldības policija

14.3.att., 14.4.att. Valsts akciju sabiedrība “Valsts Nekustamie Īpašumi”

RV15 Laba vides kvalitāte

15.1.att. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

15.2.att. Rīgas Austrumu izpilddirekcija

15.3.att. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

15.4.att. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte

16.1.att., 16.2.att., 
16.3.att., 16.4.att.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

RV17 Augoša daudzprofilu osta

17.1.att., 17.2.att., 
17.3.att., 17.4.att., 
17.5.att., 17.6.att.

Rīgas brīvostas pārvalde

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

18.2.att., 18.3.att., 
18.4.att.

Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” 

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

19.1.att. Rīgas domes Ārlietu pārvalde

19.2.att. Rīgas domes Ārlietu pārvalde

19.3.att. Rīgas domes Ārlietu pārvalde

19.4.att. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

19.5.att. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

19.6.att. Rīgas domes Ārlietu pārvalde
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1. PIELIKUMS

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna izpilde 2019. un 2020. gadā

Darbība notiek Darbība nenotiek vai nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm

IZPILDES RAKSTUROJUMS

PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

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

1.1.1  PII teritoriju labiekārtošana RD ĪD
(sadarbībā ar 

RD IKSD)

Pastāvīgi Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic 
RD ĪD, ņemot vērā finansējumu un apsekošanas rezultātus. 
2019.gada ietvaros veikta žogu nomaiņa, celiņu atjaunošana, 
apgaismojuma renovācija.

Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic 
RD ĪD, ņemot vērā finansējumu un apsekošanas rezultātus. 
2020.gada ietvaros veikta žogu nomaiņa un atjaunošana, 
celiņu atjaunošana, apgaismojuma renovācija, kā arī 
rotaļlaukumu iekārtošana un atjaunošana.

Darbība saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto 
investīciju programmu 2020. gadam (7.pielikums), 
apstiprināta 21.08.2020. ar RD saistošajiem noteikumiem 
Nr.41 “Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada 
budžetu””.

RD Īpašuma departamenta kompetence.

1.1.2.  PII materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana atbilstoši iestāžu 
vajadzībām

RD IKSD Pastāvīgi Pamatojoties uz veikto pirmsskolas izglītības iestāžu aptauju 
un budžeta finansējuma iespējām, 26 PII nodrošinātas ar 
mēbelēm, 7 PII ar mīksto inventāru (bērnu gultas veļas 
komplekti, dvieļi, segas), 2 PII iegādāti virtuves piederumi  
un pamatlīdzekļi (virtuves iekārtas) iegādāti 160 PII.

Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzības:

70 PII iestādēs uzlabota vide gan grupās, gan citās iestādes 
telpās;

24 PII nodrošinātas ar ēdienu gatavošanai nepieciešamajām 
iekārtām, veļas un trauku mazgājamām mašīnām.

2020.gadā Rīgas pašvaldības PII piegādāti: 164 portatīvie 
datori; 163 stacionārie datori; 164 pirmsskolās (arī to 17 
struktūrvienībās pie iestādēm) mobilie interneta punkti Wi-Fi 
pārklājuma nodrošināšanai, līdz pilnīgai pastāvīgā Wi-Fi 
tīkla ierīkošanai izglītības iestādēs. Rīgas 241. pirmsskolas 
izglītības iestādei iegādātas 11 licences Winhome datoru 
darbspējas nodrošināšanai.
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PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

1.1.3.  Iekļaujošas izglītības attīstība –  
atbalsta personāla konsultāciju 
nodrošināšana PII

RD IKSD 2018. – pastāvīgi Četru Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru psihologi 
snieguši 227 konsultācijas Rīgas pašvaldības PII, vecākiem un 
izglītojamajiem. Izstrādāti 3 individuālie plāni. 

Pamatojoties uz PII pieteikumiem, veikti 18 vērojumi grupās. 
Par katru konkrēto gadījumu ir notikusi individuāla saruna 
ar iestādes vadītāju, metodiķi un grupas pedagogiem. Par 
katru gadījumu sniegtas rekomendācijas par mācību procesa 
uzlabošanu un pilnveidošanu. Veikta ilgstoša pārraudzība 8 
gadījumos. 

Pamatojoties uz sadarbības līgumu starp RD IKSD, biedrību 
“Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu 
“Centrs Dardedze” par kompleksas preventīvas programmas 
“Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošanu Rīgas 
pilsētas pašvaldības PII 2019.gadā, pēc programmas “Bērnam 
drošs un draudzīgs bērnudārzs” apguves, saņēma sertifikātus 
6 Rīgas pašvaldības PII. Projekta ietvaros iesaistītajām 
pirmsskolām nodibinājums “Centrs Dardedze” nodrošina 
supervīzijas un konsultē pirmsskolu darbinieku komandas par 
bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanas iespējām grupas 
kolektīvā (attiecas arī uz 4.5.5 aktivitāti).

Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
darbiniekiem tika sniegtas 173 izglītības psihologa 
konsultācijas, 122 konsultācijas sniegtas bērnu vecākiem, 142 
individuālās nodarbības bērniem/bērnu novērošana grupā.

Sagatavoti 24 atzinumi par psiholoģisko izpēti. Sniegtas  
4 konsultācijas individuālā izglītības plāna izstrādē.

1.1.4.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveide un profesionālās darbības 
novērtēšana 

RD IKSD Pastāvīgi Nodrošināta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšana: rezultātā 1.pakāpes vērtējumu ieguva 12 PII 
pedagogi, 2.pakāpi – 63 pedagogi un 3. pakāpi –  
36 pedagogi. 

Lai uzsāktu īstenot MK 21.11.2018. noteikumos Nr.716 
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 
pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” noteikto PII 
pedagogiem organizēti 13 semināri, sniegtas 4 konsultācijas, 
notikuši 10 pieredzes apmaiņas pasākumi un tos apmeklēja 
vairāk nekā 280 pirmsskolu pārstāvju. 

Pedagogu profesionālās pilnveides galvenais virziens bija – 
atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolas izglītības 
iestādē. Kopumā par caurviju tēmu ieviešanu, vērtēšanu 
un efektīvu rotaļnodarbību tika izglītoti 1830 pedagogi (79 
grupas).

175 pirmsskolu izglītības pedagogi pilnveidojuši profesionālo 
kompetenci 12 stundu kursos “Caurviju prasmju attīstīšana 
pirmsskolā”, kā arī 120 pirmsskolas skolotāju palīgi izglītoti 
12 stundu kursos par tēmu “Bērnu emocionālā audzināšana”. 
Pirmo reizi jauni pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji 
apguva mācību programmu “Pirmskolas vadītāju ABC”,  
kurā mācījās 22 vadītājas.

146 pašvaldības PII veica pašvērtējumu ziņojumu 
sagatavošanu un tie tika ievietoti iestāžu katalogā.

2020.gadā kvalitātes pakāpes kopā ieguva 59 pirmsskolas 
izglītības skolotājas: 1.kvalitātes pakāpi ieguva 5 pirmsskolas 
izglītības skolotājas, 2.kvalitātes pakāpi – 34 skolotājas un 
3.kvalitātes pakāpi – 20 skolotājas.

COVID-19 situācijas un ierobežojumu dēļ vadītāju 
profesionālās darbības novērtēšana netika veikta. 

Programmas “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” 
ietvaros biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” 
nodrošināja:

•  pedagogu tālākizglītības programmas “Laboratorija 
pedagogiem” atbalsta nodarbības;

•  E-vides platformas “Bērna labsajūtas mērījums” ieviešanas 
un uzturēšanas apguvi;

•  bērnu tiesību aizsardzības protokola izstrādes apguvi;
•  programmas administrēšanu 54 pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 
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Lai veicinātu pirmsskolu pedagoģisko kolektīvu kopēju 
mācīšanos, tika piedāvāts pirmsskolām izstrādāt individuālos 
mācību projektus “Atbalsts pirmsskolu pedagoģisko mērķu 
sasniegšanai”, kurā piedalījās 19 PII.

Savukārt nodibinājums “Centrs Dardedze” nodrošināja 35 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem mācības un 26 
pirmsskolas izglītības iestādes saņēma metodisko materiālu 
komplektu. 

1.1.5.  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 Izvērtējot situācijas pirmsskolu rindās, 6 pirmsskolas 
izglītības iestādēs samazināts mazākumtautību grupu skaits 
un atvērtas grupas bērniem ar latviešu mācību valodu (katrā 
iestādē pa vienai). 

Pēc Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla 
pilnveidošanas pasākumiem, pirmsskolas izglītības 
programmas apguve nodrošināta 146 pašvaldības PII,  
18 skolās un vienā interešu izglītības iestādē. 

Kopā Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas apguve nodrošināta 25900 bērniem 
(informācija 31.12.2019. no Valsts izglītības informācijas 
sistēmas).

Savukārt privātais pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
sniedzējs nodrošināja licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi 6500 bērniem, bet bērnu uzraudzības 
pakalpojumu izmantoja vidēji 1250 bērni.

Atvērtas 2 vispārējās pirmsskolas izglītības programmas 
grupas Rīgas 80. vidusskolā un 4 grupas Rīgas 61. vidusskolā. 
Pēc renovācijas darbību uzsāka Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Ligzdiņa”, 12 grupas (Apuzes iela 74). Darbu uzsāka 
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežaparks” filiāles 6 
grupas un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Bizmārītes” 
filiāles 3 grupas. Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Imanta” 
atvērta 1 mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības 
programmas grupa izglītojamiem ar valodas attīstības 
traucējumiem.

Kopā Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas apguve tika nodrošināta 26051 bērnam 
(informācija 31.12.2020. no Valsts izglītības informācijas 
sistēmas (turpmāk – VIIS)).

Privātais sektors pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanu nodrošinājis 7560 bērniem, bet bērnu uzraudzības 
pakalpojums nodrošināts 1389 bērniem.

17 Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes turpināja 
vispārējas pirmsskolas izglītības programmas grupu 
atvēršanu, 9 pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

146 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs veikta Edurio 
aptauja. Aptaujā piedalījās vecāki, pedagogi, skolotāju 
palīgi un izteica savu vērtējumu par mācīšanu un mācīšanos, 
atbalstu izglītojamiem, iestādes vidi, iestādes resursiem 
un iestādes darba organizāciju, vadību un kvalitātes 
nodrošināšanu.

429 bērniem no 1 līdz 4 gadu vecumam tika nodrošināta 
agrīno speciālo vajadzību izvērtēšana, ieteikta piemērotākā 
izglītības programma un atbalsta pasākumi. Kopā speciālās 
vajadzības izvērtētas 489 pirmskolas vecuma bērniem.

31 pirmsskolas vecuma bērnam ar smagiem un kompleksiem 
traucējumiem sniegti individuāli mācību procesa, 
ārstnieciskie, dienas plānojuma, alternatīvie komunikācijas un 
vides pielāgojumu ieteikumi.

3 obligātā pirmsskolas vecuma bērniem veselības stāvokļa 
dēļ ieteikts mācību procesu organizēt mājās.
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1.1.6.  Profilaktiskās veselības aprūpes un 
pirmās palīdzības nodrošināšana 
mācību procesa laikā 

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu 

asociāciju, Latvijas 
Ārstu biedrību u.c.)

2019.–2020. Organizētas sanāksmes un semināri PII un skolu medicīnas 
māsām.

Individuāli klātienē konsultētas 23 izglītības iestādes par 
dažādām veselības aprūpes tēmām (pedikulozi, hronisku 
saslimšanu aprūpi, nosūtīšanu uz obligātajām veselības 
pārbaudēm, pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu, 
pretepidēmisko pasākumu ievērošana u.c). 11 izglītības 
iestādēs sniegtas konsultācijas un organizētas apmācības 
izglītojamo ar cukura diabētu aprūpei un izveidoti plāni 
cukura diabēta aprūpei izglītības iestādē. Organizēti semināri 
un kursi 80 medicīnas māsām, par tēmām “Aktuālas invazīvas 
un infekcijas slimības”, ”Pirmā un neatliekamā medicīniskā 
palīdzība’’ u.c.

Attiecas arī uz aktivitātēm 1.2.7. un 1.3.8.

1.1.7.  Veselīga uztura principu 
īstenošana izglītojamo ēdināšanas 
nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Lauksaimniecības 
universitāti, 

Rīgas Stradiņa 
universitāti)

2019.–2020. Sniegti ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas 
produktu piegādes līgumu izpildē, tehnoloģisko karšu un 
ēdienkaršu (t.sk. speciālo ēdienkaršu) izstrādē 10 PII.

Izstrādātas 10 dienu ēdienkartes PII divām vecuma grupām 
un divas 10 dienu ēdienkartes speciālās ēdināšanas 
nodrošināšanai (glutēna un piena olbaltumvielu nepanesības 
gadījumos). 

Organizētas sanāksmes PII medicīnas māsām par pārtikas 
aprites uzraudzību izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos, 
higiēnas prasību izpildi, infekcijas slimību reģistrācijas kārtību 
u.c. tēmām. Notikuši semināri par tehnoloģisko karšu izstrādi 
PII 95 medicīnas māsām. 

Individuāli konsultētS un apmācītsi 31 PII darbinieks 
tehnoloģisko karšu, ēdienkaršu izstrādē un sistēmas Tedis 
lietošanā.

Veiktas 30 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku 
individuālās apmācības ēdienkaršu sastādīšanā. Organizēti  
4 semināri medicīnas māsām ’’Pārtikas produktu nepanesības, 
alerģijas bērniem un speciālo diētu izstrādes principi 
pirmskolas vecuma izglītojamiem’’, 20 pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbinieku individuālās apmācības ēdienkaršu 
sastādīšanā, ēdināšanas plāna izstrādē, darbībām sistēmā 
Tedis.

Veiktas pārbaudes klātienē 6 pirmsskolas izglītības iestādēs, 
kā arī attālināti 49 pirmsskolas izglītības iestādēs –  
ēdināšanas pakalpojumu vai pārtikas produktu piegādes 
līgumu izpildes, tehnoloģisko karšu, ēdienkaršu, t.sk. speciālo 
ēdienkaršu izstrādes nodrošināšanā. Saskaņotas diētas 
likmes 80 pirmskolas iestādēs (speciālo ēdināšanas likmju 
nepieciešamības izvērtēšana, speciālo diētas ēdienkaršu 
integrēšana ēdināšanas plānā). Izstrādātas 5 dienu 
ēdienkartes pirmsskolas izglītības iestādēm divām vecuma 
grupām. Izstrādāts metodiskais materiāls tehnoloģisko karšu 
izstrādei pirmsskolas izglītības darbiniekiem.

U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību

1.2.1.  Skolu teritoriju labiekārtošana RD ĪD
(sadarbībā ar 

RD IKSD)

Pastāvīgi Skolu teritoriju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas 
Investīciju plānu. 

Skolu teritoriju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas 
Investīciju plānu. 

Darbība saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto 
investīciju programmu 2020. gadam (7.pielikums), 
apstiprināta 21.08.2020. ar RD saistošajiem noteikumiem 
Nr.41 “Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada 
budžetu””.
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1.2.2.  Skolu materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana mūsdienīga mācību 
procesa nodrošināšanai

RD IKSD Pastāvīgi Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 624 datori, 555 skolēnu 
planšetdatori un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās 
tāfeles vispārizglītojošām skolām, 16 skolu maģistrālie tīkla 
komutatori un 66 skolu lokālo tīkla komutatori. 

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi 
sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla 
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 
7 vispārizglītojošās skolās. 

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm materiālās 
bāzes pilnveidošanai sadalīts papildus piešķirtais finansējums 
1965933 euro apmērā mācību līdzekļu, inventāra iegādei un 
citu vajadzību nodrošināšanai. 

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm.

(attiecas arī uz aktivitāti 1.3.2.)

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz aktivitāti 
1.3.2.).

1.  Veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot Wi-Fi un papildus 
tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP 
telefoniem – 7 vispārizglītojošās skolās un 2 pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Iegādāti un uzstādīti 54 komutatori – 
maģistrālo un lokālo tīklu darbības nodrošināšanai. 

2.  Wi-Fi nodrošināšanai RD IKSD iestādēs tiek veikta 372 
mobilā interneta punktu noma (pamatojums: 2021. gada 
februārī beidzas Tet līgums).

3.  RD IKSD padotības iestādēm iegādāti: 482 stacionārie 
datori; 2426 portatīvie datori; 102 multimediju projektori. 
Skolu datorklašu pārvaldībai iegādātas 834 NetSupport 
licences, tādējādi pabeidzot to nomaiņas procesu.

4.  Sagatavots, iesniegts un apstiprināts valsts aizdevumam 
pašvaldības investīciju projekts “Izglītības sistēmas 
digitalizācija mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai 
attālināti“. Tā ietvaros iegādāti: 508 portatīvie datori; 
1002 monitori aprīkoti ar kameru un skaļruņiem attālināto 
mācību atbalstam skolās; 75 vispārizglītojošajās skolās 
veikta lokālā komutācijas tīkla ierīkošana.

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm materiālās 
bāzes pilnveidošanai sadalīts papildus piešķirtais finansējums 
2393674 euro apmērā mācību līdzekļu, inventāra iegādei un 
citu vajadzību nodrošināšanai.

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

RD IKSD Pastāvīgi E-mācību vides (mācību mākoņa http://macibas.e-skola.lv)  
lietotāju skaits turpina pieaugt. E-vidē izveidoti jauni 
priekšmeti: “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 
kompetences attīstīšana vidusskolās” un “ES projekti 
iestādēs”. 

Elektronisko mācību grāmatu (letonika.lv, Apgāds “Zvaigzne 
ABC”), elektronisko mācību līdzekļu (Soma.lv), elektronisko 
mācību palīglīdzekļu platformu (Uzdevumi.lv) izmantošana. 

IKT attīstībai Rīgas pašvaldības izglītības iestādes īsteno 
ES fondu atbalstītus projektus. Sadarbībā ar RD ITC 
nodrošināta programmatūra: mācību spēles “Minecraft for 
education” licences skolām; Microsoft Office 365 licences un 
arī 10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, skolotājiem un 
administrācijai. 

Attiecas arī uz aktivitāti 1.3.3.

1.  E-mācību vides lietotāju skaits pieaudzis. Pavasarī, 
attālināto mācību laikā 3,4 reizes pieaudzis e-vidē veikto 
darbību skaits, salīdzinoši ar iepriekšējo rekordu 2017. gadā. 
E-vidē izveidots jauns priekšmets: “Attālinātās mācības 
Rīgas skolās” attālināto mācību metodiskajam atbalstam 
un RD IKSD, LR IZM IT jomas informācijai par mācību 
tehnisko nodrošinājumu. E-vidē veikti tehniski uzlabojumi 
lietotāju ērtībai un labākai pārskatāmībai. Informācijas 
aktualizēšana e-vides priekšmetos “IKT iestādēs” un “ES 
projekti iestādēs”. Sniegts tehniskais atbalsts lietotājiem.

2.  Visa veida digitālo resursu, rīku, platformu izmantošanas 
straujš pieaugums gan mācību, gan administratīvajos 
procesos.

3.  Departaments un padotības iestādes īsteno IKT attīstībai 
ES fondu atbalstītus projektus.
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Turpinājās skolu datoru pieslēgšanās vienotajam domēnam 
RI.RIGA.LV. 

(attiecas arī uz aktivitāti 1.3.3.)

4.  Programmatūra: Microsoft Office 365 licenču 
nodrošināšana Departamenta padotības iestādēm,  
10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, skolotājiem 
un administrācijai. Sagatavota informācija par licenču 
lietošanu pašvaldībā, t. sk. to uzstādīšanu un nosūtīta 
skolām vecāku informēšanai.

5.  Turpinājās skolu datoru pieslēgšana vienotajam  
domēnam RI.RIGA.LV

1.2.4.  Iekļaujošas izglītības attīstība – 
atbalsta personāla nodrošināšana 
skolās

RD IKSD Pastāvīgi Sniegts atbalsts iekļaujošās izglītības attīstībā, nodrošinot 
vispārizglītojošajām skolām papildus finansējumu no 
pašvaldības budžeta atbalsta personālam. Rīgas pašvaldības 
skolās tiek nodrošināts atbalsta personāls (sociālā pedagoga, 
izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedagoga) un 
pedagoga palīga darbība atbilstoši piešķirtajam valsts 
un pašvaldības finansējumam un skolas vajadzībām. ESF 
projekta (PVS ID 3710) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā iesaistītas 82 
Rīgas skolas. Projekta ietvaros saskaņā ar individuālo 
atbalsta plānu skolēniem tika sniegti atbalsta pasākumi, 
t.sk. atbalsta personāla nodrošināšana. 24 skolu izglītības 
psihologiem sniegtas konsultācijas par atbalsta pasākumiem. 
3 skolās krīzes komandas speciālisti veikuši krīzes intervenci 
pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem. 11 skolu direktoriem 
sniegtas individuālas konsultācijas par iekļaujošo izglītību 
un skolēna iekļaušanu klasē. 18 sociālie un 32 skolu pedagogi 
konsultēti par individuālajiem atbalsta plāniem skolēniem, 
kuriem priekšlaicīgi draud mācību pamešana. 17 vecākiem 
sniegtas konsultācijas par iekļaujošo izglītību un /vai 
iekļaušanos skolas dzīvē. 13 ģimenēm sniegta ģimenes 
terapija saistībā ar bērna uzvedības problēmām, mācīšanās 
grūtībām un skolas neapmeklēšanu. 30 skolēniem ieteikti 
atbalsta pasākumi vispārizglītojošajā programmā no 1.-4.
klasei.

Sniegts atbalsts iekļaujošās izglītības attīstībā nodrošinot 
vispārizglītojošajām skolām papildus finansējumu no 
pašvaldības budžeta atbalsta personālam.

Rīgas pašvaldības skolās tiek nodrošināts atbalsta 
personāls (sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, 
speciālā pedagoga) un pedagoga palīga darbība atbilstoši 
piešķirtajam valsts un pašvaldības finansējumam un skolas 
vajadzībām. 

ESF projekta (PVS ID 3710) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā iesaistītas 82 
Rīgas skolas. Projekta ietvaros saskaņā ar individuālajiem 
atbalsta plāniem skolēniem tika sniegti atbalsta pasākumi/ 
konsultācijas mācību priekšmetos vai konsultatīvais 
(psihoemocionālais) atbalsts.

Skolu atbalsta personāls saņēma 16 konsultācijas par 
individuālajiem plāniem un 74 konsultācijas par atbalsta 
pasākumiem. Konsultēti 42 skolu atbalsta personāla 
speciālisti un 18 skolēnu vecāki par iekļaujošo izglītību. 
Konsultētas arī 6 izglītības iestādes, saistībā ar izglītojamā 
agresīvu uzvedību, vardarbību pret izglītojamo.

10 ģimenēm nodrošināta ģimenes terapija saistībā ar bērna 
emocionālo labsajūtu un uzvedības problēmām, kas traucē 
sekmīgi iekļauties mācību procesā.

1.-4.klašu 277 skolēniem un 93 bērniem, kuri uzsāks mācības 
1.klasē (7-8 gadu vecumā) izsniegti atzinumi par piemērotāko 
speciālās izglītības programmu un 20 skolēniem atbalsta 
pasākumi mācību procesā vispārizglītojošajā programmā.

30 skolēniem ar smagiem attīstības traucējumiem sniegti 
individuāli mācību procesa, ārstnieciskie, alternatīvās 
komunikācijas, tehnoloģiju un vides pielāgojumu ieteikumi.
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2019./2020.m.g. II pusgadā mācības mājās ieteiktas 89 
vispārizglītojošo skolu ilgstoši slimojošiem skolēniem un 
2020./2021.m.g. I pusgadā mācības mājās ieteiktas 68 
vispārizglītojošo skolu ilgstoši slimojošiem skolēniem.

Izstrādāti kritēriji pamatojumam ieteikt uzvedības korekcijas 
plānu izglītojamajiem ar vairākiem attīstības traucējumiem, 
t.sk. smagiem uzvedības traucējumiem. 8 skolēniem no 2.-4.
klasei ieteikta gan piemērotākā izglītības programma, gan 
uzvedības korekcijas plāns. 

Sniegta metodiskā palīdzība izglītības psihologu darbam.

1.2.5.  Skolu kvalitātes monitoringa 
sistēmas izveidošana

RD IKSD 2017.-2019. Sadarbībā ar Dynamic University veikta skolu kvalitātes 
kritēriju noteikšana un veikts darbs pie skolu profilu izveides 
individuālā skatā un apkaimes griezumā Rīgas pašvaldības 
skolām. 

(attiecas arī uz aktivitāti 1.3.4.)

Rīgas pašvaldības skolās sadarbībā ar EDURIO veiktas 
800 aptaujas (iesaistot 93811 respondentus) par aktuāliem 
vispārējās izglītības jautājumiem skolu darbības kvalitātes 
uzlabošanai.

Saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ESF projekta 
“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un 
Īstenošana” īstenošanu skolu profilu datu aktualizēšana  
nav veikta.

1.2.6  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošana un profesionālās 
darbības novērtēšana

RD IKSD Pastāvīgi No valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu direktoru 
profesionālās darbības novērtēšana veikta 21 skolas 
direktoram, no pašvaldības puses – profesionālās darbības 
novērtēšana veikta 25 skolu direktoriem.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 565 pedagogi un 
ieguva sekojošas kvalitātes pakāpes: 1.kvalitātes pakāpi – 26 
pedagogi, 2.kvalitātes pakāpi – 311 pedagogi, 3.kvalitātes 
pakāpi – 149 pedagogi. 79 pedagogiem netika piešķirta 
kvalitātes pakāpe. 2019.gada septembrī uz pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu (norit 
2019./2020.m.g. ietvaros) ir pieteikušies 273 Rīgas izglītības 
iestāžu pedagogi. 

Pedagogu un skolu vadības profesionālās pilnveides 
galvenais virziens bija kompetenču pieejas ieviešana 
skolā. Dažādos profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, 
semināri, konferences, metodiskās dienas u.c.) piedalījās 
4969 pedagogi un 176 vadības pārstāvji, 13 skolu pedagogi 
piedalījās projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 
sasniegšanai”. 

(attiecas arī uz 1.3.5.aktivitāti)

Attiecas arī uz aktivitāti 1.3.5.

Skolu direktoru profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas process notika 52 Rīgas skolu direktoriem  
(40 no pašvaldības un 12 no valsts). 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 267 pedagogi un 
ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi – 12 pedagogi, 
2.kvalitātes pakāpi – 167 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi – 88 
pedagogi. 10 pedagogiem netika piešķirta kvalitātes pakāpe). 
2020.gada septembrī uz pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanu ir pieteikušies Rīgas izglītības iestāžu 
398 pedagogi.

2020. gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 
galvenais akcents tika likts uz dažāda veida atbalsta 
pasākumiem kompetenču pieejas īstenošanā, īpašu uzmanību 
pievēršot 1., 4., 7. un 10. klašu skolotāju vajadzībām. Tika 
īstenoti projekti “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanā 
pirmsskolā” (piedalījās 13 pirmsskolu pedagogi) un “Atbalsts 
kompetenču pieejas ieviešanai skolā“ (piedalījās 19 skolu 
pedagogi). Īstenoti projekti skolu vadības komandām “Durvis” 
un “K10”, kā arī projekts “Kā kļūt par izglītības iestādes 
vadītāju?”. 
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Realizēti pasākumi iekļaujošās izglītības īstenošanai 
vispārizglītojošās skolās:

•  projekts “Panākumi visiem” sākumskolu pedagogiem, kuri 
strādā ar bērniem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts 
(speciālās izglītības programma, individuālie mācību plāni); 

•  atbalsts pedagogiem darbam ar bērniem ar speciālām 
vajadzībām;

•  projekts “Iedot roku” pedagogiem, kuri strādā ar 
reemigrantiem, jauniebraucējiem, patvēruma meklētājiem;

•  latviešu un mazākumtautītbu skolu sadarbības projekts 
“Darīt kopā” sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā.

Pirmsskolu un skolu pedagogi tika izglītoti arī audzināšanas 
jomā un bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Reaģējot uz situāciju, kas izveidojās valstī saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju, pedagogiem tika piedāvāts apgūt 
dažādas mācību platformas attālināta mācību procesa 
nodrošināšanai.

Kopumā 2020. gadā dažādos RIIMC īstenotajos pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides pasākumos piedalījās 
9337 Rīgas pedagogi, tika īstenoti 352 mācību pasākumi.

1.2.7.  Profilaktiskās veselības aprūpes un 
pirmās palīdzības nodrošināšana 
mācību procesa laikā 

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu 

asociāciju, Latvijas 
Ārstu biedrību)

2019.–2020. Vispārizglītojošo skolu medicīnas māsām organizēti semināri 
par uzvedības un psihoneiroloģiskiem traucējumiem. 

Organizēti kursi neatliekamās un pirmās palīdzības sniegšanā 
60 medicīnas māsām un 6 izglītības iestāžu darbiniekiem 
notikusi apmācība cukura diabēta pacienta aprūpē. 

(attiecas arī uz 1.3.6.aktivitāti)

Attiecas arī uz aktivitātēm 1.1.6. un 1.3.8.

Individuāli klātienē konsultētas 23 izglītības iestādes par 
dažādām veselības aprūpes tēmām (pedikulozi, hronisku 
saslimšanu aprūpi, nosūtīšanu uz obligātajām veselības 
pārbaudēm, pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu, 
pretepidēmisko pasākumu ievērošana u.c). 11 izglītības 
iestādēs sniegtas konsultācijas un organizētas apmācības 
izglītojamo ar cukura diabētu aprūpei un izveidoti plāni 
cukura diabēta aprūpei izglītības iestādē. Organizēti 4 
semināri medicīnas māsām “Pārtikas produktu nepanesības, 
alerģijas bērniem un speciālo diētu izstrādes principi 
pirmskolas un skolas vecuma izglītojamiem’’, 6 semināri 106 
medicīnas māsām “Aktuālas invazīvas un infekcijas slimības”, 
4 kursi ”Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība’’ 80 
medicīnas māsām.

Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošiem 
pasākumiem sniegtas 1400 konsultācijas. 
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1.2.8.  Veselīga uztura principu 
īstenošana izglītojamo ēdināšanas 
nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Lauksaimniecības 
universitāti, 

Rīgas Stradiņa 
universitāti)

2019.–2020. Pārbaudēs apmeklētas 10 vispārējās izglītības iestādes, 
kurās sniegti ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu vai pārtikas 
produktu piegādes līgumu izpildē; tehnoloģisko karšu un 
ēdienkaršu, t.sk. speciālo ēdienkaršu izstrādē. Organizēti divu 
dienu semināri par ēdināšanas pakalpojuma līguma izpildes 
kontroli skolās.

(attiecas arī uz 1.3.7.aktivitāti)

Attiecas arī uz aktivitāti 1.3.9.

4 semināru organizēšana 30 skolu un pirmsskolu medicīnas 
māsām par aktuāliem ēdināšanas organizācijas jautājumiem. 
Veiktas pārbaudes klātienē 5 skolās ēdināšanas pakalpojumu 
vai pārtikas produktu piegādes līgumu izpildes, tehnoloģisko 
karšu, ēdienkaršu, t.sk. speciālo ēdienkaršu izstrādes 
nodrošināšana. Izstrādāti 4 pārtikas paku paraugi, kas 
izsniedzami izglītojamiem attālinātā izglītības procesa laikā. 
Veikti 28 pārtikas paku saskaņojumi skolās (gan ar skolu, gan 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju).

1.2.9.  Pirmās palīdzības apmācība RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Sarkanais Krusts, 
NMPD)

2019.–2020. Organizēta 32 skolu skolēnu apmācība pirmās palīdzības 
sniegšanā, ko nodrošināja skolu medicīnas māsas un 
skolotāji. 27 skolu komandas piedalījās Rīgas skolu jauniešu 
pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, kuras norisinājās 
divās kārtās. Pamatskolas un vidusskolas vecumu posmos 
labākos sasniegumus uzrādīja Rīgas 15.vidusskola. Sešu 
labāko komandu dalībnieki turpināja papildus mācības un 
saņēma apliecības par pirmās palīdzības kursu apguvi. Četras 
labāko skolu komandas piedalījās Valsts pirmās palīdzības 
sacensībās, kurās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas komanda 
ieguva 2.vietu. 

(attiecas arī uz 1.3.8.aktivitāti)

Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ 
pasākums netika organizēts.

U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību

1.3.1.  Skolu teritoriju labiekārtošana RD ĪD
(sadarbībā ar 

RD IKSD)

Pastāvīgi Skolu teritoriju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas 
Investīciju plānu. 

Skolu teritoriju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas 
Investīciju plānu.

Darbība saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto 
investīciju programmu 2020. gadam (7.pielikums), 
apstiprināta 21.08.2020. ar RD saistošajiem noteikumiem 
Nr.41 “Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada 
budžetu””.
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1.3.2.  Skolu materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana mūsdienīga mācību 
procesa nodrošināšanai

RD IKSD
(sadarbībā ar 

RD ITC) 

Pastāvīgi Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 624 datori, 555 skolēnu 
planšetdatori un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās 
tāfeles vispārizglītojošām skolām, 16 skolu maģistrālie tīkla 
komutatori un 66 skolu lokālo tīkla komutatori. 

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi 
sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla 
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 
7 vispārizglītojošās skolās. 

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm materiālās 
bāzes pilnveidošanai sadalīts papildus piešķirtais finansējums 
1 965 933 euro apmērā mācību līdzekļu, inventāra iegādei un 
citu vajadzību nodrošināšanai. 

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm. 

(attiecas arī uz 1.2.2. aktivitāti)

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz aktivitāti 
1.2.2.).
1.  Veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot esošā 

tīkla infrastruktūru un ierīkot Wi-Fi un papildus tīkla 
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem –  
7 vispārizglītojošās skolās un 2 pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Iegādāti un uzstādīti 54 komutatori – maģistrālo 
un lokālo tīklu darbības nodrošināšanai. 

2.  Wi-Fi nodrošināšanai RD IKSD iestādēs tiek veikta 372 
mobilā interneta punktu noma (pamatojums: 2021. gada 
februārī beidzas Tet līgums).

3.  RD IKSD padotības iestādēm iegādāti: 482 stacionārie 
datori; 2426 portatīvie datori; 102 multimediju projektori. 
Skolu datorklašu pārvaldībai iegādātas 834 NetSupport 
licences, tādējādi pabeidzot to nomaiņas procesu.

4.  Sagatavots, iesniegts un apstiprināts valsts aizdevumam 
pašvaldības investīciju projekts “Izglītības sistēmas 
digitalizācija mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai 
attālināti“. Tā ietvaros iegādāti: 508 portatīvie datori; 
1002 monitori aprīkoti ar kameru un skaļruņiem attālināto 
mācību atbalstam skolās; 75 vispārizglītojošajās skolās 
veikta lokālā komutācijas tīkla ierīkošana.

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm materiālās 
bāzes pilnveidošanai sadalīts papildus piešķirtais finansējums 
2393674 euro apmērā mācību līdzekļu, inventāra iegādei un 
citu vajadzību nodrošināšanai.

RD ITC Skolām iegādāti 632 stacionārie datori, 330 portatīvie 
datori un 592 planšetdatori. Paplašināta un sakārtota 
tīkla infrastruktūra 6 skolās, ieviešot šajās skolās arī Wi-Fi 
risinājumu mācību procesa atbalstam.

Skolām iegādāti 248 stacionārie datori, 1002 monitori ar 
integrētu videokonferenču iespēju, 2534 portatīvie datori 
un 720 planšetdatori. Paplašināta un sakārtota tīkla 
infrastruktūra 7 skolās, ieviešot šajās skolās arī pilnu Wi-Fi 
pārklājumu. 79 skolās ieviests papildus 181 mobilais 4G 
interneta punkts mācību procesa atbalstam kā arī veikti 
tīklošanas darbi 285 stacionāru Wi-fi punktu ierīkošanai.

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

RD IKSD
(sadarbībā ar 

RD ITC)

Pastāvīgi E-mācību vides (mācību mākoņa http://macibas.e-skola.lv)  
lietotāju skaits turpina pieaugt. E-vidē izveidoti jauni 
priekšmeti: “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 
kompetences attīstīšana vidusskolās” un “ES projekti 
iestādēs”. Elektronisko mācību grāmatu (letonika.lv, apgāds 
“Zvaigzne ABC”), elektronisko mācību līdzekļu (Soma.lv), 
elektronisko mācību palīglīdzekļu platformu (Uzdevumi.lv) 
izmantošana. 

IKT attīstībai Rīgas pašvaldības izglītības iestādes īsteno  
ES fondu atbalstītus projektus. 

Attiecas arī uz aktivitāti 1.2.3.

1.  E-mācību vides lietotāju skaits pieaudzis. Pavasarī, 
attālināto mācību laikā 3,4 reizes pieaudzis e-vidē veikto 
darbību skaits, salīdzinoši ar iepriekšējo rekordu 2017. gadā. 
E-vidē izveidots jauns priekšmets: “Attālinātās mācības 
Rīgas skolās” attālināto mācību metodiskajam atbalstam 
un RD IKSD, LR IZM IT jomas informācijai par mācību 
tehnisko nodrošinājumu. E-vidē veikti tehniski uzlabojumi 
lietotāju ērtībai un labākai pārskatāmībai. Informācijas 
aktualizēšana e-vides priekšmetos “IKT iestādēs” un “ES 
projekti iestādēs”. Sniegts tehniskais atbalsts lietotājiem.
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Sadarbībā ar RD ITC nodrošināta programmatūra: mācību 
spēles “Minecraft for education” licences skolām, Microsoft 
Office 365 licences un arī 10 privātajām ierīcēm mājās 
skolēniem, skolotājiem un administrācijai. 

Turpinās skolu datoru pieslēgšanās vienotajam domēnam 
RI.RIGA.LV. 

(attiecas arī uz aktivitāti 1.2.3.).

2.  Visa veida digitālo resursu, rīku, platformu izmantošanas 
straujš pieaugums gan mācību, gan administratīvajos 
procesos.

3.  Departaments un padotības iestādes īsteno IKT attīstībai 
ES fondu atbalstītus projektus.

4.  Programmatūra: Microsoft Office 365 licenču 
nodrošināšana Departamenta padotības iestādēm, 
10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, skolotājiem 
un administrācijai. Sagatavota informācija par licenču 
lietošanu pašvaldībā, t. sk. to uzstādīšanu un nosūtīta 
skolām vecāku informēšanai.

5.  Turpinājās skolu datoru pieslēgšana vienotajam domēnam 
RI.RIGA.LV

RD ITC Nodrošināta infrastruktūras pieejamība. Attālināto mācību atbalstam skolās ieviests videokonferenču 
un sadarbības rīks MS Teams, paplašināta Office 
365 mākoņpakalpojumu izmantošana. Nodrošināta 
infrastruktūras pieejamība.

1.3.6.  Skolu darbības kvalitātes 
paaugstināšana

RD IKSD 2019.-2020. Skolu tīkla sakārtošanas pasākumi īstenoti saskaņā ar RD 
27.02.2019. lēmumu Nr.2042 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019.
gadā” (likvidētas 4 skolas, reorganizētas 2 skolas, darbības 
organizācijas izmaiņas īstenotas 6 skolās) un RD 20.06.2019. 
lēmumu Nr.2385 “Par atsevišķu Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošo vispārējās 
izglītības iestāžu nosaukumu maiņu” (16 skolas). 

Sadarbībā ar Dynamic University veikta skolu kvalitātes 
kritēriju noteikšana un veikts darbs pie skolu profilu izveides 
individuālā skatā un apkaimes griezumā Rīgas pašvaldības 
skolām. 

Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm.

Skolu tīkla sakārtošanas pasākumi īstenoti saskaņā ar 
RD 29.05.2020. lēmumu Nr.397 “Par Rīgas Lastādijas 
pamatskolas likvidāciju” (likvidēta 1 skola; darbības 
organizācijas izmaiņas 1 skolā), lēmumu Nr.324 “Par 
nosaukuma maiņu atsevišķām Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošām 
vispārējās izglītības iestādēm” (3 skolas) un lēmumu nr.322 
“Par Rīgas Klasiskās ģimnāzijas nosaukuma maiņu” (1 skola).

1.3.7.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošana un profesionālās 
darbības novērtēšana

RD IKSD
(sadarbībā ar 

RIIMC)

Pastāvīgi No valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu direktoru 
profesionālās darbības novērtēšana veikta 21 skolu 
direktoriem, no pašvaldības puses – profesionālās darbības 
novērtēšana veikta 25 skolu direktoriem.

2019.gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 565 
pedagogi un ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi – 
26 pedagogi, 2.kvalitātes pakāpi – 311 pedagogi, 3.kvalitātes 
pakāpi – 149 pedagogi. 79 pedagogiem netika piešķirta 
kvalitātes pakāpe. 2019.gada septembrī uz

Attiecas arī uz aktivitāti 1.2.6.

Skolu direktoru profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas process notika 52 Rīgas skolu direktoriem  
(40 no pašvaldības un 12 no valsts). 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 267 pedagogi un 
ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi -12 pedagogi, 
2.kvalitātes pakāpi – 167 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi – 88 
pedagogi. 10 pedagogiem netika piešķirta kvalitātes pakāpe). 
2020.gada septembrī uz pedagogu profesionālās darbības
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pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 
(norit 2019./2020.m.g. ietvaros) ir pieteikušies Rīgas izglītības 
iestāžu 273 pedagogi.

Pedagogu un skolu vadības profesionālās pilnveides 
galvenais virziens bija kompetenču pieejas ieviešana skolā, 
akcentējot 5. – 9. klašu pedagogu vajadzības. Dažādos 
profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, semināri, 
konferences, metodiskās dienas u.c.) piedalījās 4969 
pedagogi un 176 vadības pārstāvji, 13 skolu pedagogi 
piedalījās projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 
sasniegšanai”.

(attiecas arī uz 1.2.6.aktivitāti)

kvalitātes novērtēšanu ir pieteikušies Rīgas izglītības iestāžu 
398 pedagogi.

2020. gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 
galvenais akcents tika likts uz dažāda veida atbalsta 
pasākumiem kompetenču pieejas īstenošanā, īpašu uzmanību 
pievēršot 1., 4., 7. un 10. klašu skolotāju vajadzībām. Īstenots 
projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanā pirmsskolā” 
(piedalījās 13 pirmsskolu pedagogi) “Atbalsts kompetenču 
pieejas ieviešanai skolā“ (piedalījās 19 skolu pedagogi). 
Īstenoti projekti skolu vadības komandām “Durvis” un “K10”, 
kā arī projekts “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju?”. 

Realizēti pasākumi iekļaujošās izglītības īstenošanai 
vispārizglītojošās skolās:

•  projekts “Panākumi visiem” sākumskolu pedagogiem, kuri 
strādā ar bērniem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts 
(speciālās izglītības programma, individuālie mācību plāni); 

•  atbalsts pedagogiem darbam ar bērniem ar speciālām 
vajadzībām;

•  projekts “Iedot roku” pedagogiem, kuri strādā ar 
reemigrantiem, jauniebraucējiem, patvēruma meklētājiem;

• projekts “Darīt kopā” sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā.

Pirmsskolu un skolu pedagogi izglītoti arī audzināšanas jomā 
un bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Reaģējot uz situāciju, kas izveidojās valstī saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju, pedagogiem tika piedāvāts apgūt 
dažādas mācību platformas attālināta mācību procesa 
nodrošināšanai. 

Kopumā 2020. gadā dažādos RIIMC īstenotajos pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides pasākumos piedalījās 
9337 Rīgas pedagogi, tika īstenoti 352 mācību pasākumi.

1.3.8.  Restaurācijas mācību darbnīcas 
(saimniecības ēkas) jaunbūve Koka 
ēku renovācijas kompleksā “Koka 
Rīga”, Krāsotāju ielā 12, Rīgā

AI 2018.-2019. Tika pieprasīti līdzekļi, nav saņemts akcepts, pāriet uz  
2020.gadu. Meklēta investoru piesaiste.

Ir veiktas iestrādes, lai aktualizētu tehnisko projektu.  
Tika pieprasīti līdzekļi, nav saņemts akcepts, pāriet uz  
2021.gadu. Meklēta investoru piesaiste.
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1.3.9.  Profilaktiskās veselības aprūpes un 
pirmās palīdzības nodrošināšana 
mācību procesa laikā 

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu 

asociāciju, Latvijas 
Ārstu biedrību)

2019.–2020. Vispārizglītojošo skolu medicīnas māsām organizēti semināri 
par uzvedības un psihoneiroloģiskiem traucējumiem. 

Organizēti kursi neatliekamās un pirmās palīdzības sniegšanā 
60 medicīnas māsām un 6 izglītības iestāžu darbiniekiem 
notikusi apmācība cukura diabēta pacienta aprūpē. 

(attiecas arī uz 1.2.7.aktivitāti)

Attiecas arī uz aktivitātēm 1.1.6. un 1.3.8.

Individuāli klātienē konsultētas 23 izglītības iestādes par 
dažādām veselības aprūpes tēmām (pedikulozi, hronisku 
saslimšanu aprūpi, nosūtīšanu uz obligātajām veselības 
pārbaudēm, pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu, 
pretepidēmisko pasākumu ievērošana u.c). 11 izglītības 
iestādēs sniegtas konsultācijas un organizētas apmācības 
izglītojamo ar cukura diabētu aprūpei un izveidoti plāni 
cukura diabēta aprūpei izglītības iestādē. Organizēti 4 
semināri medicīnas māsām “Pārtikas produktu nepanesības, 
alerģijas bērniem un speciālo diētu izstrādes principi 
pirmskolas un skolas vecuma izglītojamiem’’, 6 semināri 106 
medicīnas māsām “Aktuālas invazīvas un infekcijas slimības”, 
4 kursi ”Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība’’  
80 medicīnas māsām.

1.3.10.  Veselīga uztura principu 
īstenošana izglītojamo ēdināšanas 
nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Lauksaimniecības 
universitāti, 

Rīgas Stradiņa 
universitāti)

2019.–2020. Pārbaudēs apmeklētas 10 vispārējās izglītības iestādes, 
kurās sniegti ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu vai pārtikas 
produktu piegādes līgumu izpildē, tehnoloģisko karšu un 
ēdienkaršu, t.sk. speciālo ēdienkaršu izstrādē. Organizēti divu 
dienu semināri par ēdināšanas pakalpojuma līguma izpildes 
kontroli skolās. 

(attiecas arī uz 1.2.8.aktivitāti)

Attiecas arī uz aktivitātēm 1.1.6.un 1.2.7.

Individuāli klātienē konsultētas 23 izglītības iestādes par 
dažādām veselības aprūpes tēmām (pedikulozi, hronisku 
saslimšanu aprūpi, nosūtīšanu uz obligātajām veselības 
pārbaudēm, pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu, 
pretepidēmisko pasākumu ievērošana u.c). 11 izglītības 
iestādēs sniegtas konsultācijas un organizētas apmācības 
izglītojamo ar cukura diabētu aprūpei un izveidoti plāni 
cukura diabēta aprūpei izglītības iestādē. Organizēti 4 
semināri medicīnas māsām “Pārtikas produktu nepanesības, 
alerģijas bērniem un speciālo diētu izstrādes principi 
pirmskolas un skolas vecuma izglītojamiem’’, 6 semināri 106 
medicīnas māsām “Aktuālas invazīvas un infekcijas slimības”, 
4 kursi ”Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība’’ 80 
medicīnas māsām.

Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošiem 
pasākumiem sniegtas 1400 konsultācijas.

1.3.11.  Pirmās palīdzības apmācība RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Sarkanais Krusts, 
NMPD)

2019.–2020. Organizēta 32 skolu skolēnu apmācība pirmās palīdzības 
sniegšanā, ko nodrošināja skolu medicīnas māsas un 
skolotāji. 27 skolu komandas piedalījās Rīgas skolu jauniešu 
pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, kuras norisinājās 
divās kārtās. Gan pamatskolas un vidusskolas vecumu 
posmos labākos sasniegumus uzrādīja Rīgas 15.vidusskola. 
Sešu labāko komandu dalībnieki turpināja papildus mācības 
un saņēma apliecības par pirmās palīdzības kursu apguvi. 
Četras labāko skolu komandas piedalījās Valsts pirmās 
palīdzības sacensībās, kurās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 
komanda ieguva 2. vietu. 

(attiecas arī uz 1.2.9.aktivitāti)

Attiecas arī uz aktivitāti 1.2.8.

4 semināru organizēšana 30 skolu un pirmsskolu medicīnas 
māsām par aktuāliem ēdināšanas organizācijas jautājumiem. 
Veiktas pārbaudes klātienē 5 skolās ēdināšanas pakalpojumu 
vai pārtikas produktu piegādes līgumu izpildes, tehnoloģisko 
karšu, ēdienkaršu, t.sk. speciālo ēdienkaršu izstrādes 
nodrošināšana. Izstrādāti 4 pārtikas paku paraugi, kas 
izsniedzami izglītojamiem attālinātā izglītības procesa laikā. 
Veikti 28 pārtikas paku saskaņojumi skolās (gan ar skolu, gan 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju).
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1.3.12.  Pirmās palīdzības apmācība RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Sarkanais Krusts, 
NMPD)

2019.-2020. Organizēta 32 skolu skolēnu apmācība pirmās palīdzības 
sniegšanā, ko nodrošināja skolu medicīnas māsas un 
skolotāji. 27 skolu komandas piedalījās Rīgas skolu jauniešu 
pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, kuras norisinājās 
divās kārtās. Gan pamatskolas un vidusskolas vecumu 
posmos labākos sasniegumus uzrādīja Rīgas 15. vidusskola. 
Sešu labāko komandu dalībnieki turpināja papildus mācības 
un saņēma apliecības par pirmās palīdzības kursu apguvi. 
Četras labāko skolu komandas piedalījās Valsts pirmās 
palīdzības sacensībās, kurās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 
komanda ieguva 2. vietu.

(attiecas arī uz 1.2.9.aktivitāti)

Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ 
pasākums netika organizēts.

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 Ņemot vērā, ka interešu, profesionālās ievirzes sportā, mākslā 
un mūzikā izglītības programmu un amatierkolektīvu katalogs 
(turpmāk – Katalogs) tiek izdots katru otro gadu, 2019.gadā 
jauns Katalogs netika izdots. 

2018.gadā Kataloga informācija tika aktualizēta un papildus 
izdoti 1000 eks., kā arī izdotas skrejlapas ar aktualizētu 
informāciju (1000 eks.). Aktualizēta kataloga elektroniskā 
versija https://iksd.riga.lv. 

Aktualizēta informācija par Rīgas pašvaldības interešu 
izglītības, sporta, mūzikas un mākslas skolu profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības programmām, kultūras iestāžu 
un sadarbības partneru piedāvājumiem, izveidots elektronisks 
katalogs, kas pieejams https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd, kā arī 
RD IKSD tīmekļvietnes https://iksd.riga.lv sadaļās izglītība, 
kultūra, sports.

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 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu (turpmāk – 
sporta skola) mācību treniņu nodarbībām tiek izmantotas gan 
sporta skolām apsaimniekošanā nodotās sporta bāzes, gan 
arī vispārējās izglītības iestāžu sporta zāles un laukumi. 

Interešu izglītības iestāžu programmas tiek īstenotas šādas 
Rīgas apkaimēs: Āgenskalns, Bišumuiža, Rīgas Centrs, 
Čiekurkalns, Daugavgrīva, Imanta, Jugla, Ķengarags, 
Maskavas forštate, Mīlgrāvis, Pļavnieki, Sarkandaugava, 
Torņakalns, Zolitūde. 

Mākslas un mūzikas skolu akreditācijas procesa rezultātā, 
apzinātas programmas, kuras nepieciešams aktualizēt, kā arī 
programmas, kuras būtu lietderīgi ieviest. Piemēram, Rīgas 
3.mūzikas skolā apzināta nepieciešamība ieviest un licencēt 
eifonija spēles programmu. Uzsākts darbs pie tā. 

Izglītības programmu īstenošanas vietas var skatīt  
https://katalogs-iksd.riga.lv.

Profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā kultūrizglītību var 
apgūt pašvaldības piecās mūzikas skolās, vienā mākslas 
skolā un trīs mūzikas un mākslas skolās. Skolas izvietotas 
Bolderājā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Rīgas centrā, Āgenskalnā, 
Ziepniekkalnā, Ķengaragā un Maskavas forštatē. 

Aktuāls ir jaunu telpu nepieciešamība, jo kultūrizglītība 
profesionālās ievirzes līmenī netiek īstenotas tik lielās 
apkaimēs kā Pļavnieki, Purvciems un Imanta. 

2020. gadā apsekota ēka Lēdurgas ielā (bijusī vispārējās 
izglītības skolas ēka) ar mērķi novērtēt vai tajās būtu 
iespējama kultūrizglītības realizēšana. 

2020. gadā notika piecu profesionālās ievirzes mūzikas un 
mākslas skolu akreditācija, kā rezultātā tika akreditētas un 
pilnveidotas visas īstenojamās programmas. 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu (turpmāk – 
sporta skola) mācību treniņu nodarbībām tiek izmantotas gan 
sporta skolām apsaimniekošanā nodotās sporta bāzes, gan 
arī vispārējās izglītības iestāžu sporta zāles un laukumi. 
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Interešu izglītības iestāžu programmas tiek īstenotas Rīgas 
apkaimēs: Āgenskalns, Bišumuiža, Rīgas Centrs, Čiekurkalns, 
Daugavgrīva, Imanta, Jugla, Ķengarags, Maskavas forštate, 
Mīlgrāvis, Pļavnieki, Sarkandaugava, Torņakalns, Zolitūde.

Izglītības programmu īstenošanu ietekmēja Covid-19 noteiktie 
ierobežojumi. 

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 Rīgas pašvaldības 10 sporta skolās 8 276 audzēkņiem (dati 
no VIIS 31.12.2019.) tika nodrošināta kvalitatīva apmācība 
43 licencētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmās, atbilstoši mērķiem, uzdevumiem un īstenošanas 
plāniem 21 sporta veidā. 

Veikta bērnu un jauniešu sporta veidu izlašu darbības 
un rezultatīvo rādītāju izvērtēšana 12 sporta veidos, pēc 
noteiktiem sportistu atlases kritērijiem. 
•  Riteņbraukšana. Izlases sastāvs: Junioru grupa:  

10 dalībnieki, Jauniešu/Jaunietes grupa: 7 dalībnieki. 
Sasniegumi: Pasaules čempionāta grupas braucienā izcīnīta 
21.vieta, Eiropas čempionāta grupas braucienā izcīnīta 
20.vieta. 

•  Paukošana. Izlasē iekļauti 9 dalībnieki. Sasniegumi: 
Eiropas čempionātā kadetiem izcīnīta 5.vieta, Eiropas U23 
čempionātā izcīnīta 26.vieta. 

•  Bokss. Izlasē iekļauti 10 dalībnieki. Eiropas čempionātā 
boksā juniorēm izcīnīta 2. vieta, Rīgas komandas sastāvā 
izcīnīta 1.vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē “Jelgava 2019”.

•  Vieglatlētika. Izlasē iekļauti 22 dalībnieki. Eiropas U-23 
junioru čempionātā izcīnīta 1.vieta 200 metru skrējienā, 
Eiropas U-23 junioru čempionātā izcīnīta 4.vieta šķēpa 
mešanā, Eiropas U-23 junioru čempionātā 4x400m stafetēs 
izcīnīta 9.vieta. 

•  Brīvā cīņa. Izlasē iekļauti 8 dalībnieki. Pasaules čempionātā 
junioriem izcīnīta 5.vieta, Pasaules čempionātā U-23 izcīnīta 
10.vieta, Eiropas Čemionātā junioriem izcīnīta 11.vieta. 

•  Smaiļošana un Kanoe. Izlasē iekļauti 10 dalībnieki. Eiropas 
junioru čempionāta A finālā izcīnīta 7.vieta, Pasaules junioru 
čempionāta B finālā izcīnīta 1.vieta, kopvērtējumā izcīnīta 
10.vieta, Pasaules junioru čempionāta B finālā izcīnīta 
6.vieta, kopvērtējumā 15.vieta. Pasaules junioru čempionāta 
B finālā izcīnīta 4.vieta.

•  Vingrošana. Izlases sastāvs – sporta vingrošanā 23 
dalībnieki, mākslas vingrošanā 12 dalībnieki. Pasaules 
Junioru čempionātā izcīnīta 3.vieta finālā vingrojumā uz 
zirga. Rīgas junioru komanda – Latvijas VIII jaunatnes 
olimpiādē izcīnīta 1. vieta. 

2020. gada janvārī interešu izglītības programmu īstenošanas 
nodrošināšanai 8 interešu, 7 sporta un 108 vispārējās 
izglītības iestādēm tika piešķirts finansējums 516.487 
pedagoģiskām likmēm no valsts budžeta mērķdotācijas un 
296.94 pedagoģiskām likmēm no pašvaldības budžeta.

Saskaņā ar 29.08.2017. MK noteikumiem Nr.508 “Kārtība, 
kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas” noslēgta vienošanās par 10 profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenoto 21 sporta 
programmu finansēšanu, piešķirot finanšu līdzekļus 
252,222 pedagoģiskām likmēm, savukārt pašvaldības 
budžeta finansējums izglītības programmu īstenošanas 
nodrošināšanai bija piešķirts 105.234 pedagoģiskajām 
likmēm.

Vispārējās izglītības iestādēm tika piešķirtas 5 pedagoģiskās 
likmes vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogu 
darba samaksai 42 Rīgas izglītības iestādēs, kā arī 54,85 
pedagoģiskās likmes sporta organizatoru darbības 
nodrošināšanai.

Vispārējās izglītības iestādēs veikta interešu izglītības 
programmu, interešu izglītības nodarbību grafiku pārraudzība 
un tarifikācijas sarakstu saskaņošana. Padziļināta audzēkņu 
piederības pārbaude notika Rīgas 65. vidusskolas mākslas 
vingrošanas programmā un Rīgas 47.vidusskolas basketbola 
programmā. 

Sniegts atbalsts iestādēm, organizējot interešu izglītību 
ārkārtas situācijas apstākļos.

Rīgas pašvaldības deviņās mūzikas un mākslas skolās 2020. 
gadā kultūrizglītību audzēkņi apguva gan pamatlīmenī 
(V20), gan vidusskolas līmenī (V30), gan interešu izglītības 
līmenī. Skolu nodrošinātais programmu klāsts ir plašs, un 
starp skolām atšķiras. Tā, piemēram, Bolderājas mūzikas un 
mākslas skolā ir iespēja mācīties mūsdienu ritma mūziku vai 
Augusta Dombrovska mūzikas skolā – elektronisko mūziku.
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•  Futbols. Izlasē iekļauts 31 dalībnieks. Rīgas zēnu izlase –  
Latvijas VIII jaunatnes olimpiādē izcīnīta 1.vieta. Rīgas 
meiteņu izlase – Latvijas VIII jaunatnes olimpiādē izcīnīta 
1.vieta. Rīgas Sieviešu izlase – Latvijas sieviešu kausa 
futbolā izcīnīta 1.vieta, Latvijas sieviešu futbola līgā izcīnīta 
2.vieta. Rīgas zēnu izlase – Riga City cup U-14 turnīrā 
izcīnīta 1.vieta 

•  Volejbols. Izlasē iekļauti 59 dalībnieki.Latvijas čempionātā 
izcīnīta 1.vieta, Latvijas kausā volejbolā sievietēm izcīnīta 
1.vieta, Baltijas volejbola līgā izcīnīta 3.vieta, Latvijas VIII 
jaunatnes olimpiādē izcīnīta 1.vieta. 

•  Basketbols. Izlasē iekļauti 30 dalībnieki. TTT/Juniores – 
Sieviešu basketbola līgā izcīnīta 2.vieta. 

•  Hokejs. Izlasē iekļauti 27 dalībnieki. Sezona turpinās. 
•  Sporta dejas. Izlasē iekļauti 50 dalībnieki. Pasaules 

čempionātā Latīņamerikas dejās profesionāļu divīzijā 
izcīnīta 2.vieta. Latvijas izlase, kuru veido Rīgas dejotāji 
ieguva 1.vietu Ziemeļeiropas čempionātā Oslo. 

2019.gadā Rīgas pašvaldības 8 interešu izglītības iestādes 
nodrošināja iespēju 23 715 audzēkņiem (dati no VIIS 
31.12.2019.) attīstīt savus talantus vairākās interešu izglītības 
programmās mūzikas, dejas, vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas, teātra, folkloras, radošās industrijas, vides izglītības, 
tehniskās jaunrades, sporta interešu izglītības programmās.

2020.gadā saistībā ar Covid-19 izplatību, daudzas no iecerēm 
izglītības iestādēs netika īstenotas. Tomēr rudens nogalē 
izdevās atbalstīt Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas 
iniciatīvu par jauna priekšmeta īstenošanu “Performances 
māksla”.

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

RD IKSD 2019. Finansiālu apsvērumu dēļ 2019.gadā aktivitāte netika veikta. 2020.gadā aktivitāte netika veikta finansiālu apsvērumu dēļ.

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

RD IKSD Pastāvīgi Lai sekmētu bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņos 
apgūtās prasmes un iemaņas, kā arī veicinātu jaunu audzēkņu 
vēlmi attīstīt savas intereses, organizēti 110 pilsētas mēroga 
interešu izglītības pasākumi dažādās interešu izglītības 
jomās, tai skaitā festivāli, koncerti, sacensības un konkursi, 
Zinību dienas pasākums bērniem un jauniešiem “Nāc un 
piedalies”. 

Rīgas interešu izglītības kolektīvi veiksmīgi piedalījušies 
valsts mēroga aktivitātēs: 

•  Mūsdienu deju repertuāra modelēšanas seminārā Jelgavā. 
No Rīgas piedalījās 115 dalībnieki; 

•  Tautas deju modelēšanas koncertā “Saule vija zelta rotu” 
Siguldā. No Rīgas piedalījās 74 dalībnieki; 

•  Tautas mūzikas festivālā Limbažos. Piedalījās 15 dalībnieki 
no Rīgas 45.vidusskolas;

Bērnu un jauniešu sporta attīstības programmu pārraudzība.

Veikta bērnu un jauniešu sporta veidu izlašu darbības 
un rezultatīvo rādītāju izvērtēšana 12 sporta veidos 
(riteņbraukšanā, paukošanā, boksā, vieglatlētikā, brīvajā 
cīņā, vingrošanā, smaiļošanā un kanoe, futbolā, volejbolā, 
basketbolā, hokejā un sporta dejās), saskaņā ar RD IKSD 
15.01.2020. rīkojumā Nr.40-rs noteiktajiem sportistu atlases 
kritērijiem.

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju nenotika vairākās 
starptautiskās sacensības, kā arī Nacionālie čempionāti. 
Neskatoties uz ierobežojumiem, bērnu un jauniešu attīstības 
programmas dalībnieki sasniedza nozīmīgus sportiskus 
rezultātus 2020. gadā: riteņbraukšana – 1.vieta Latvijas 
čempionātā grupas braucienā, 1.vieta Latvijas čempionātā 
individuālajā braucienā; vieglatlētika – trīs pirmās vietas 
“Prezidenta kausa izcīņā”; cīņa – divas pirmās vietas
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•  Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā 
sarīkojumā Iecavā no Rīgas piedalījās 304 dalībnieki no  
9 folkloras kopām. Kopā piedalījās 1530 dalībnieki no visas 
Latvijas; 

•  12.Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā “...un es iešu 
un iešu” Valmierā no Rīgas piedalījās 8 kolektīvi ar 88 
dalībniekiem. 

Sniegts finansiāls atbalsts mūzikas un mākslas skolu bērnu 
un jauniešu dalībai starptautiska līmeņa koncertos, pieredzes 
apmaiņas braucienos.

Latvijas čempionātā junioriem un trīs pirmās vietas Latvijas 
čempionātā kadetiem; bokss – divas piektās vietas Eiropas 
Jaunatnes čempionātā un divas piektās vietas Eiropas junioru 
čempionātā; smaiļošana un kanoe – 17. un 19. vietas Pasaules 
čempionātā; paukošana – 10., 13., 19., 22. un 24. vieta Eiropas 
čempionātā kadetiem un junioriem; sporta dejas –  
pirmās vietas Latvijas čempionātā Latīņamerikas dejās 
un Latvijas čempionātā standartdejās; volejbols – uzvara 
Baltijas volejbola līgā; futbols – uzvara Sieviešu futbola līgā; 
basketbols – 8. un 12. vieta Latvijas Basketbola līgas  
B čempionātā; hokejs – 8. vieta Optibet hokeja līgā.

Interešu izglītības pasākumu programmas koordinēšana. 
Lai sekmētu bērnu un jauniešu iesaisti interešu izglītībā, 
2020.gadā finansējums tika piešķirts 108 pilsētas mēroga 
interešu izglītības pasākumu organizēšanai dažādās interešu 
izglītības jomās. Ņemot vērā MK 12.03.2020. rīkojuma Nr. 
103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 09.06.2020. MK 
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana” un MK 06.11.2020. 
rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
prasības, vairāki pasākumi tika atcelti un finansējums 
novirzīts Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (t.sk. 
dezinfekcijas un personu aizsardzībai domātu līdzekļu 
iegādei).

Tiešsaistes platformās notika 39 pasākumi dažādās interešu 
izglītības jomās (t.sk. tehniskā modelēšana/Lego, foto 
konkurss, debašu turnīrs u.c.), kā arī klātienes un tiešsaistes 
formātā organizēts forums “Interešu izglītība – vērtības 
un izaicinājumi” un interešu izglītības iestāžu publicitātes 
pasākumi 2020./2021.mācību gadā sākumā. Tiešsaistes 
interešu izglītības pasākumu organizēšana deva iespēju 
lielākam bērnu un jauniešu skaitam piedalīties, nekā klātienes 
pasākumos (ņemot vērā telpas ietilpību, datoru pieejamību 
iestādē u.c. faktorus).

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk –  
Svētki) sagatavošanas procesa ietvaros organizētas skates:

1.  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā: Rīgas 
radošo darbnīcu konkursa 1. kārta (28.02.-11.03.) ar 29 
dalībniekiem, notika neklātienē – prezentāciju formātā; 
Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu 
konkurss – izstāde, 1. kārta ar 725 dalībniekiem no 50 
izglītības iestādēm (24.02.-11.03.) un 2.kārta no 01.06.2020. 
digitālā laureātu izstāde ar 409 dalībnieki no 35 izglītības 
iestādēm. Katalogs pieejams intereses.lv.
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2.  Rīgas vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” 1. kārta –  
17.02.-21.02. (65 vokālie ansambli, 627 dalībnieki, 63 
pedagogi) un 2. kārta – 12.03.2020. (15 vokālie ansambļi, 
150 dalībnieki, 14 pedagogi). Konkurss notika klātienē.

3.  Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru 
skates: brīvdabas izrādes un ielu teātri 1.kārta ar 21 
pieteikumu (20.-30.03.); mazās formas 1.kārta ar 23 
pieteikumiem (01.-20.03.).

Notika neklātienē – video vērtēšana. 

4.  Folklora jomā: Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss 
“Teci, teci, valodiņa” ar 30 dalībniekiem no 6 izglītības 
iestādēm (05.11.). Notika attālināti (video formātā).

5.  Notika pūtēju orķestru un koru kopmēģinājumi saskaņā  
ar attiecīgo plānu (07.03.)

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kopmēģinājumā 
(Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale) piedalījās 20 kolektīvi, 
aptuveni 800 dalībnieki un 8 virsdiriģenti. Notika klātienē.

Sniegts finansiāls atbalsts mūzikas un mākslas skolēnu 
audzēkņu dalībai attālinātos konkursos. 

2020. gadā īstenots liels projekts – 10. starptautiskā bērnu un 
jauniešu mākslas izstāde “Vērtību sakta”. Ekspozīcijai kopumā 
atlasīti 176 dalībnieku darbi – 153 no Latvijas un četriem 
pasaules kontinentiem. Skolēnu darbos atspoguļotās vērtības 
iekļāva sevī redzējumu par dabu un dzīvniekiem, ekoloģiju, 
ģimeni, cilvēku attiecībām un sabiedrību. Lielu dalībnieku daļu 
ir interesējusi arī personības iekšējā pasaule un etnogrāfija.

Sadarbībā ar Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu realizēta 
R.Bēma izstāde Rīgas Centrālās bibliotēkas izstāžu zālē.

1.5.6.  Izglītības programmās ar 
paaugstinātu slodzi iesaistīto 
audzēkņu veselības monitorings

RD IKSD 2017. – pastāvīgi Nepietiekamā finansējuma dēļ profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu (turpmāk – Sporta skola) audzēkņu 
profilaktiskajām medicīniskajām pārbaudēm atbalsts netika 
nodrošināts no RD IKSD. Par audzēkņu profilaktiskajām 
medicīniskajām pārbaudēm rūpējas Sporta skola, kurā 
trenējas audzēknis.

Nepietiekamā finansējuma dēļ profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu audzēkņu profilaktiskajām medicīniskajām 
pārbaudēm atbalsts netika nodrošināts. Par audzēkņu 
profilaktiskajām medicīniskajām pārbaudēm rūpējas Sporta 
skola, kur trenējas audzēknis.
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1.5.7.  Profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides, pieredzes apmaiņas un 
citu pasākumu īstenošana interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības 
pedagogiem

RD IKSD sadarbībā 
ar RIIMC

Pastāvīgi Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, kuram 
deleģēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
organizēšana, izstrādāja un realizēja kursus, seminārus 
un meistarklases interešu izglītības jomā strādājošiem 
pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

•  audzināšanas, metodikas jomā 3 programmas, kuras 
apmeklēja 58 pedagogi; 

•  2 programmas datorprasmes apguvei vai pilnveidošanai, 
apmeklēja 97 pedagogi; 

•  mūzikas jomā un folklorā 3 programmas, apmeklēja 102 
pedagogi; 

•  skolu muzeju jomā 2 programmas, apmeklēja 41 pedagogs; 
•  deju jomā 2 programmas, apmeklēja 94 pedagogi; 
•  teātra jomā un skatuves runā 5 programmas, apmeklēja 108 

pedagogi; 
•  sporta jomā 5 programmas, apmeklēja 146 pedagogi; 
•  tehniskajā jaunrade un vides jomā 2 programmas, 

apmeklēja 34 pedagogi; 
•  vizuālajā mākslā 11 programmas, apmeklēja 218 pedagogi. 

Kopā 35 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programmās tika iesaistīti 898 pedagogi. 

Organizētas informatīvas sanāksmes interešu un 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu vadītājiem 
par aktuāliem jautājumiem, piemēram: iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta 
riska novēršanai publiskas personas institūcijā; izmaiņas 
līgumu noslēgšanā un grozīšanā par nekustamā īpašuma 
nodošanu lietošanā un iznomāšanā; personas datu apstrādes 
aizsardzība (Par RD priekšsēdētāja 08.04.2019. iekšējiem 
noteikumi Nr.3 “Personas datu apstrādes aizsardzības 
noteikumi”); auditos un tematiskajās pārbaudēs konstatētās 
būtiskākās neatbilstības; aktualitātes, jaunas programmas 
interešu izglītības tālākizglītības kursu piedāvājumā u.c.

Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas Bērnu 
un jauniešu centru “Junda”, Bērnu un jauniešu centru Klaipēdā, 
Bauskas Bērnu un jauniešu centru, Bauskas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolu.

Organizētas sanāksmes profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem 
izglītības jomā: “Par finansēšanas modeļa pilnveidi 
profesionālās ievirzes sporta izglītībā”, sadarbībā ar IZM 
Sporta departamentu; dalība tiešsaistes seminārā par 
attālinātā akreditācijas procesa nodrošināšanu izglītības 
iestādēs, sadarbībā ar IKVD; tiešsaistes sanāksme par 
mācību treniņu procesa organizēšanu, tai skaitā attālināta 
mācību procesa nodrošināšanu un plānošanu, ievērojot 
MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”.

Regulāri veikta sporta un interešu izglītības iestāžu darba 
pārraudzība, dalība iestāžu organizētajos, audzēkņu vecāku 
sapulcēs un pedagoģisko padomju sanāksmēs.

Organizētas interešu izglītības iestāžu direktoru un direktoru 
vietnieku informatīvas tiešsaistes un klātienes sanāksmes 
par aktualitātēm normatīvajos aktos, dokumentu pārvaldībā, 
Valsts izglītības informācijas sistēmā, aktualitātēm Rīga 
pilsētas interešu izglītības skatēs/konkursos, jaunas 
programmas interešu izglītības tālākizglītības kursu 
piedāvājumā u.c. Sniegtas konsultācijas un atbalsts interešu 
izglītības iestāžu iestādēm, plānojot un organizējot interešu 
izglītības iestāžu darbu un mācību procesu ārkārtas situācijas 
apstākļos.

Organizēti izglītojošie semināri: 

“Efektīvs darbs ar personālu un praktiski vadītāja ikdienas 
instrumenti’’; ”Aktīvas radošuma un inovāciju apmācības 
“Ideju fitness”” (1. modulis); attālinātā darba tehniskie 
risinājumi: “Iepazīšanās ar MS TEAMS platformu, tehniskām 
iespējām un risinājumiem, organizējot attālinātās sanāksmes, 
seminārus, videokonferences. Praktisks seminārs, darba vides 
apgūšana, lietošana., citi attālinātā darba rīki”.

Tika atbalstītas 35 interešu izglītības pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides programmas (kursi, semināri, 
meistarklases) (311 stundas kopskaitā, 1861 dalībnieki, 
izmantotais finansējums EUR 14628.17 apmērā). 

2020. gada 14. oktobrī tika organizēts forums “Interešu 
izglītība – vērtības un izaicinājumi”. Forumā piedalījās 
interešu izglītības iestāžu administrācijas, interešu izglītības 
skolotāji, jomas speciālisti, bērni un jaunieši, viņu vecāki, 
kopumā vairāk kā 500 dalībnieki no Rīgas un citiem Latvijas 
reģioniem. Plaša dalība Forumā bija iespējama ņemot vērā 
Foruma norisi arī tiešsaistē. Lektoru vidū bija gan Rīgas 
Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas
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Stradiņa universitātes profesori, docētāji un pētnieki, gan 
žurnālisti, uzņēmēji, ārsti u.c. profesionāļi, kas dalījās ar savu 
pieredzi un zināšanām. Foruma dalībnieki guva jaunas idejas 
un ierosinājumus turpmākai interešu izglītības attīstībai 
un virzībai atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām un 
tendencēm.

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 Tika atbalstīta interešu izglītības jomas metodisko materiālu 
izstrādņu skates organizēšana un izdoti metodiskie materiāli –  
grāmata “Solfedžo pasaciņas”, grāmata “Zirnulis”, kā arī 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 
repertuāra grāmatas. 

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates 2019.
gada II kārtā piedalījās 15 skolotājas ar 14 darbiem vizuālajā 
un vizuāli plastiskajā mākslā, vides izglītībā, angļu valodas 
apmācībā, kultūras, vēstures un novadpētniecības jomā, 
tehniskajā jaunradē un radošajās industrijās un pārstāvēja 
8 izglītības iestādes: TJN “Annas 2”, RJTC “Dabas zinību 
skola”, MJC “Praktiskās estētikas skola”, Bērnu un jauniešu 
centrs “Daugmale”, Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”, 
“Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas 19.vidusskola un Rīgas Reinholda 
Šmēlinga vidusskola.

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates 2020. 
gada II kārtā piedalījās 83 pedagogi ar 41 darbu, no visām 
(8) interešu izglītības iestādēm un 3 vispārējās izglītības 
iestādēm (Pamatskola “Rīdze”, Rīgas 19.vidusskola un Rīgas 
33. vidusskola). Tika iesniegti metodiskie darbi visās interešu 
izglītības jomās: vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā (16), 
sporta interešu izglītībā (9), dejā (3), tehniskajā jaunradē un 
radošajās industrijās (3), mūzikā (2), vides interešu izglītībā 
(1), citās interešu izglītības programmās (7).

Skates ietvaros tika apbalvoti 6 labākie darbi – laureāti, kā 
arī speciālo balvu ieguvēji dažādās nominācijās par interešu 
izglītībā aktuālajām tēmām. Īpaši atzīmēti darbi, kuru saturs 
balstījās uz attālinātā darba pieredzes apkopošanu interešu 
izglītībā.

Skates darbu prezentācijas notika tiešsaistē, MS 
Teams platformā. Ņemot vērā 09.06.2020. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana” 
prasības dalībnieku apbalvošanas pasākums “Tuvraide 
ZummZoomZumēšana” 05.11.2020. notika tiešsaistē no Koka 
ēku renovācijas centra “Koka Rīga”, par kuru interesi izrādīja 
ap 903 cilvēkiem (sociālo tīklu platformu Facebook un 
Youtube Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra profilos). 

Sagatavots metodiskais materiāls – nošu krājums koriem 
un vokālajiem ansambļiem “Tur, kur jūras satiekas”, kurā 
apkopotas 72 Rīgas skolotāju veidotas tautasdziesmu 
apdares un oriģināldziesmas (500 eksemplāri).

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

RD IKSD Pastāvīgi Pamatojoties uz RD IKSD 22.06.2018. iekšējiem noteikumiem 
Nr.17 “Kārtība finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā 
esošajām interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēm”, komisija izvērtēja iesniegtos pieteikumus 
un piešķīra finansiālu atbalstu 10 sporta izglītības iestādēm, 
Nacionālajai sporta manēžai un 8 interešu izglītības iestādēm 
inventāra iegādei.

Pamatojoties uz RD IKSD 22.06.2018. iekšējiem noteikumiem 
Nr.17 “Kārtība finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā 
esošajām interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēm” komisija piešķīra finansiālu atbalstu 8 
interešu izglītības iestādēm inventāra iegādei no budžeta 
programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 
ietaupītajiem finanšu līdzekļiem. 10 sporta izglītības iestādes 
2020.gada ietaupītos budžeta līdzekļus varēja novirzīt sporta 
inventāra iegādei.

179



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

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 Atjaunošanas darbi notiek saskaņā ar Programmas Investīciju 
plānu.

Atjaunošanas darbi notiek saskaņā ar Programmas Investīciju 
plānu.

Darbība saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidēto 
investīciju programmu 2020. gadam (7.pielikums), 
apstiprināta 21.08.2020. ar RD saistošajiem noteikumiem 
Nr.41 “Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 9. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada 
budžetu””.

RD Īpašuma departamenta kompetence.

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

RD ITC 2017.-2020. Piešķirta finansējuma ietvaros uzturēti esošie objekti. Izglītības iestādes videonovērošanas sistēmu jautājumos 
vēršas pie RD ITC.

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

RD IKSD sadarbībā 
ar RPP

2017. – pastāvīgi Sagatavots un izdots RD priekšsēdētāja 05.09.2019. rīkojums 
Nr.RD-19-213-r “Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie 
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”.

RPP 2018./2019.mācību gadā nodrošināja sabiedrisko kārtību 
pie 114 izglītības un 34 interešu izglītības iestādēm mācību 
laikā. Turklāt 2019.gadā RPP noorganizēja 1004 pasākumus 
Rīgas pilsētas izglītības iestādēs. 2019.gadā RPP piedalījās 
7 lielos bērnu un jauniešu plaši apmeklētos publiskos 
pasākumos, kur sniedza informatīvas lekcijas par drošību un 
izdalīja informatīvus un izglītojošus materiālus.

Sagatavota informācija RD priekšsēdētāja 13.08.2020. 
rīkojumam Nr. RD-20-180-r “Par sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu pie Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēm, šo iestāžu filiāļu ēku kompleksiem un tiem 
pieguļošās teritorijās”.

RPP 2019./2020.mācību gadā nodrošināja sabiedrisko 
kārtību pie 108 izglītības un 27 interešu izglītības iestādēm 
mācību laikā. Tika noorganizēti 342 pasākumus Rīgas pilsētas 
izglītības iestādēs.

1.5.13.  Medicīniskās aprūpes un pirmās 
palīdzības sniegšanas pilnveidošana

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu 

asociāciju)

2019.–2020. Organizēti kursi neatliekamās un pirmās palīdzības sniegšanā 
medicīnas māsām.

Sniegtas konsultācijas un ieteikumi par epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai. 

1.5.14.  Veselīga uztura principu 
īstenošana izglītojamo ēdināšanas 
nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Lauksaimniecības 
universitāti, 

Rīgas Stradiņa 
universitāti)

2019.–2020. Interešu un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 
ēdināšanas pakalpojums nav paredzēts.

Interešu un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 
ēdināšanas pakalpojums nav paredzēts.

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

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas 
prakses vietas 23 restaurācijas speciālistam Rīgas Brāļu 
kapos.

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas 
prakses vietas 21 restaurācijas speciālistam Rīgas Brāļu 
kapos.
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1.5.16.  Jauniešu nodarbinātības 
veicināšana, t.sk. karjeras izglītības 
sistēma un jauniešu integrācija 
darba tirgū pēc profesionālās un/
vai augstākās izglītības iestādes 
pabeigšanas

Būvvalde 2017.-2020. 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 pašvaldību būvvaldēm 
(Liepāja, Ķekava, Ādaži). 

4.  Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas 
centru arhitektu profesionālās darbības vērtējumā, 
mērnieku sertifikācijas centriem u.c. – regulāri tika 
nosūtīta informācija par iecerēm, kas 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 ir brīva vakance un praktikants ir sevi 
apliecinājis, tiek pieņemts darbā.

1.  Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas celšanai.

2.  Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultāti un dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas 
darbā.

3.  Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas 
centru arhitektu profesionālās darbības vērtējumā, 
mērnieku sertifikācijas centriem u.c. – regulāri tika nosūtīta 
informācija par iecerēm, kas noraidītas, pamatojoties uz 
nekvalitatīvu noformējumu un nepilnīgu komplektāciju. 

4.  Iespēju robežās tiek nodrošinātas prakses iespējas 
būvniecības, jurisprudences, pilsētvides dizaina jomas 
studentiem.

5.  Sadarbībā ar skolu “Citadele”.

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 2019. gadā tika samazināts skolās esošu filiāļu skaits no 20 
uz 12, jo atsevišķās filiālēs nebija iespējams nokomplektēt 
mācību grupas. Gada laikā ir palielinājies mācību dalībnieku 
skaits par 60%, salīdzinot ar 2018. gadu – kopā 2 155 
dalībnieki. Populārākās mācību jomas ir svešvalodas un 
pašizaugsme. 

RIIMC turpina īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA 
ESF projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot Rīgas 
iedzīvotāju informēšanu un piesaisti dalībai projektā, kā arī 
bezmaksas konsultācijas gan pie projekta konsultanta, gan 
pie karjeras speciālista.

2020. gadā tika samazināts skolās esošu filiāļu skaits no 12 uz 
7, jo atsevišķās filiālēs nebija iespējams nokomplektēt mācību 
grupas. Konstatēts, ka apkaimēs, kas atrodas tālāk no Rīgas 
centra (piem. Bolderāja, Zolitūde, Vecmīlgrāvis) iedzīvotāji 
nevēlas mācīties, tāpēc tika atvērtas divas filiāles pilsētas 
centrā. Sākot ar martu, kad valstī izveidojās ārkārtas situācija, 
pieaugušo kursi tika organizēti attālināti un filiāļu darbība 
uz laiku tika apturēta. Līdz ar jauno situāciju, pieaugušo 
kursu dalībnieku skaits ir samazinājies, jo iedzīvotāji ne-
bija gatavi piedalīties kursos attālināti, taču gada nogalē 
situācija uzlabojās un, attālināti mācoties, kursus pabeidza 
580 iedzīvotāju. Populārākās mācību jomas vēl arvien ir 
svešvalodas un pašizaugsme. Svešvalodas attālināti mācīties 
bija gatavi tikai angļu valodas programmas 10 dalībnieki, 
taču pašizaugsmes un psiholoģijas kursos piedalījās 284 
Rīgas iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2019. gadu, dalībnieku skaits ir 
samazinājies par gandrīz ceturto daļu jeb 27%, tas izskaid-
rojums ar nopietniem ierobežojumiem valstī arī mācību 
organizēšanā pieaugušajiem, kuri klātienes nodarbības būtu 
noteikti apmeklējuši daudz aktīvāk. Attālinātais darbs ikdienā 
ir kļuvis par mūsu normu, cilvēki pielāgojušies jaunajiem 
apstākļiem, tāpēc arī 2020. gada nogalē interesentu skaits 
pieauga.
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RIIMC turpina īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA 
ESF projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot Rīgas 
iedzīvotāju informēšanu un piesaisti dalībai projektā, kā arī 
bezmaksas konsultācijas gan pie projekta konsultanta, gan 
pie karjeras speciālista.

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 Pastāvīgi Darbu turpināja starpinstitucionālā darba grupa (ar RD IKSD, 
RD LD, RSD un vairāku NVO dalību) jaunatnes darba ar riska 
grupas jauniešiem attīstībai. Darba grupa koordinēja ielu 
jaunatnes darba aprobāciju pilsētas apkaimēs.

Sagatavots RD Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 
nolikuma projekts un konkursa NVO pārstāvjiem dalībai RD 
Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā nolikuma projekts. 
Minētos dokumentu projektus plānots nodot publiskai 
apspriešanai 2021.gada februārī. Rīgas Jaunatnes lietu 
konsultatīvās komisijas izveidi plānots pabeigt līdz 2021.gada 
30.jūnijam.

2.1.2.  Ekspertu un pētnieku iesaiste darba 
ar jaunatni plānošanā un programmu 
izstrādē 

RD IKSD 2018. Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāna 2019.–2023.gadam 
projekta izstrādē un komentēšanā iesaistīti eksperti un jomas 
praktiķi. 

Eksperti un jomas praktiķi tika iesaistīti jaunatnes jomas 
priekšlikumu izstrādē Rīgas Attīstības programmai 2021.-
2027. gadam.

2.1.3.  Aktuālās informācijas pieejamības 
nodrošināšana pašvaldībā darba ar 
jaunatni jomā

RD IKSD 2019.–2020. 2019.gadā veikta Rīgas jaunatnes organizāciju aktualitāšu un 
vajadzību izpēte, tās rezultāti pieejami RJC “Kaņieris”. RJC 
“Kaņieris” turpināja pildīt EURODESK informācijas punkta 
funkcijas, popularizējot Erasmus+ programmu un citas ES 
sniegtās iespējas jauniešiem.

Informācija par iespējām jauniešiem un jaunatnes NVO 
pieejama Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” tīmekļa vietnē 
www.kopnica.lv, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com, 
www.instagram.com un www.youtube.com. Jauniešu centrs 
“Kaņieris” turpināja pildīt EURODESK informācijas punkta 
funkcijas, popularizējot Erasmus+ programmu un citas ES 
sniegtās iespējas jauniešiem.

U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos

2.2.1.  Jauniešu nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības veicināšana

RD IKSD Pastāvīgi NVA programmas ietvaros ar RD IKSD līdzfinansējumu 10 
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 
315 jaunieši.

Jauniešu nodarbinātības pasākumus no 01.07.2020. līdz 
31.08.2020. īstenoja 8 Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības, izveidojot 177 pagaidu darba vietas.

RD LD Ar NVA Rīgas reģionālās filiāles atbalstu 2019.gadā no jūnija 
līdz septembrim 2 266 jaunieši iesaistījās pasākumā “Skolēnu 
vasaras nodarbinātība”.

2020.gadā astoņās pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās jūlijā un augustā ar NVA Rīgas reģionālās 
filiāles un RD IKSD līdzfinansējumu 177 jaunieši iesaistījās 
pasākumā “Skolēnu vasaras nodarbinātība”. Faktiskais 
līdzfinansējums bija piešķirts lielākam jauniešu skaitam, 
bet daudzas iestādes samazināja jauniešu skaitu vai vispār 
atteicās COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ.
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2.2.2.  Jauniešu konkurētspējas 
veicināšana, nodrošinot darba tirgū 
pieprasīto prasmju apgūšanu

RD IKSD Pastāvīgi RJC “Kaņieris” sniegts atbalsts jauniešu neformālās izglītības 
programmu īstenošanai.

Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” klātienē un tiešsaistē 
īstenotas 10 neformālās izglītības aktivitātes (radošie 
semināri un darbnīcas). Tās tika veltītas šādām tēmām: 
jauniešu iespējas sociālajā uzņēmējdarbībā, pašvaldības 
atbalsts jauniešiem, jauniešu tiesību aizsardzība, pasākumu 
dalībnieku piesaistes metodes, stratēģiskā plānošana un 
komandas vadība.

RD LD Turpinās projekta “PROTI un DARI” īstenošana. RD LD kā 
Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras sadarbības 
partneris īstenoja un administrēja projektu un kā Rīgas 
pilsētas pašvaldības stratēģiskie partneri tika iesaistīti RP 
BJC un 8 NVO. Līdz 2019.gada 31.decembrim projektā kopumā 

tika iesaistīti 347 mērķa grupas jaunieši.

2020.gadā projektā kopumā tika iesaistīti 114 mērķa grupas 
jaunieši. Ņemot vērā, ka 2020.gada maijā tika veikti grozījumi 
sadarbības līgumā ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru, tad projekts “PROTI un DARI!” Rīgas pilsētas 
pašvaldībā tika pagarināts līdz 2021.gada 31.oktobrim, 
kā arī iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaits Rīgas 
pilsētas pašvaldībai tika palielināts no 500 uz 550 mērķa 
grupas jauniešiem. Noslēdzot 2020.gadu Rīgas pilsētas 
pašvaldība projektā kopumā ir iesaistījusi 461 jaunieti no 550 
piešķirtajiem.

2.2.3.  Jaunatnes darba ar sociālā riska 
grupas jauniešiem ieviešana

RD IKSD 2019.–2020. Veikta ielu jaunatnes darba aprobācija Bolderājas, 
Daugavgrīvas un Centra (“Origo” tuvumā) apkaimēs. 
Izstrādāts metodiskais materiāls tiem, kas turpmāk īstenos 
ielu jaunatnes darbu Rīgā.

Iesaistot divus jaunatnes darbiniekus no biedrības 
“Resiliences centrs”, tika nodrošināta regulāra ielu jaunatnes 
darba pakalpojuma sniegšana TC “Origo” teritorijā un tuvējā 
apkaimē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pamatā tika 
veikts individuāls darbs ar mērķa grupu.

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

2.3.1.  Jauniešu un jaunatnes organizāciju 
iniciatīvu līdzfinansēšana

RD IKSD Pastāvīgi Sniegts finansiālais atbalsts 17 jauniešu iniciatīvām. Atbalstīti 
12 jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekti, 
kas tiks īstenoti līdz 15.05.2020. Līdztekus tam turpinājās 
2018.gadā apstiprināto 13 kapacitātes stiprināšanas projektu 
īstenošana no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Konkursa ietvaros finansiāli atbalstīti 15 jauniešu iniciatīvu 
projekti, kuri tika īstenoti laika posmā no 20.07.2020. līdz 
25.11.2020. Atbalstīti 12 jaunatnes organizāciju kapacitātes 
stiprināšanas projekti, kas tiks īstenoti līdz 15.05.2021. 
Līdztekus tam turpinājās 2019.gadā apstiprināto 12 
kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošana no 01.01.2020. 
līdz 31.08.2020., ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.

2.3.2.  Jaunatnes organizāciju līderu 
kapacitātes pilnveide un 
organizāciju ilgtspējas sekmēšana 

RD IKSD 2019.–2020. Organizēts supervīziju cikls jaunatnes jomā strādājošajiem. 
Organizēta konference par inovācijām darbā ar jauniešiem 
par tēmu “Jaunieša būtība” (analizējot Latvijas jaunieša 
profilu, pašrealizācijai aktuālās vajadzības un vēlmes, kā arī 
izaicinājumus, ar kuriem jaunieši saskaras ikdienā).

Klātienē un tiešsaistē īstenoti 10 jaunatnes darbinieku 
izglītošanas pasākumi (semināri, supervīzijas, darbnīcas) 119 
jaunatnes darbiniekiem. 

20.05.2020. tiešsaistē organizēta konference “Jaunatnes 
darbs 2030” par darba ar jaunatni un jaunatnes jomas 
attīstības tendencēm nākamajiem desmit gadiem. 
Konferences dalībnieku skaits – 130.

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

RD IKSD Pastāvīgi RJC “Kaņieris” organizēti 318 izglītojošā rakstura pasākumi. 
Jaunatnes organizācijas izmantojušas centra tehnisko 
nodrošinājumu un āra dzīves ekipējumu 122 aktivitāšu 
organizēšanai ārpus RJC “Kaņieris” telpām.

Jauniešu centrā “Kaņieris” NVO organizēja 85 izglītojošus 
pasākumus. Jaunatnes organizācijas izmantoja centra 
tehnisko nodrošinājumu un āra dzīves ekipējumu 63 
aktivitāšu organizēšanai ārpus “Kaņieris” telpām.
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2.3.4.  Metodiskā atbalsta līdzfinansēto 
projektu, kas vērsti uz bērniem un 
jauniešiem, īstenotājiem pilnveide

RD IKSD 2019.–2020. Par katru Jaunatnes nodaļas organizēto projektu konkursu 
organizēts informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem. 
Sagatavots un nosūtīts projektu īstenotājiem metodiskais 
materiāls par projektu īstenošanas juridiskajiem un finanšu 
aspektiem, kā arī par atskaišu noformēšanu.

Tiešsaistē organizēts informatīvais seminārs “Projektu 
darbnīca Rīgas jauniešiem”, sniedzot metodisko un 
informatīvo atbalstu dalībai Jauniešu iniciatīvu un Skolēnu 
pašpārvalžu sadarbības konkursos. Organizēts tiešsaistes 
metodiskā atbalsta seminārs Jaunatnes organizāciju 
kapacitātes stiprināšanas projektu īstenotājiem. Pirms katra 
konkursa un projektu norises laikā sniegtas individuālās 
konsultācijas, sagatavoti un elektroniski nosūtīti metodiskā 
atbalsta materiāli RD IKSD finansēto projektu īstenotājiem, 
t.sk. par rīcību COVID-19 apstākļos.

2.3.5.  Diasporas jauniešu saiknes ar Rīgu 
un Latviju stiprināšana

RD IKSD 2019.–2020. Pasākums iekļauts programmā 2019.gadā līdz ar Rīgas 
pilsētas darba ar jaunatni plāna 2019.–2023.gadam 
apstiprināšanu. Ir veikti priekšdarbi, analizējot esošo situāciju 
un iespējas diasporas jauniešu līdzdalībai, taču uz mērķa 
grupu vērstās aktivitātes 2019.gadā nav notikušas.

Turpināta situācijas izpēte, domājot par iespējām diasporas 
jauniešu līdzdalībai RD IKSD pasākumos. 

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības nosacījumus, primāri 
uz mērķa grupu vērstās aktivitātes 2020.gadā nav notikušas.

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

2.4.1.  Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes 
stiprināšana

RD IKSD Pastāvīgi Organizētas 18 izglītojošas aktivitātes 695 skolēnu 
pašpārvalžu aktīvistiem, novadītas izbraukuma konsultācijas 
skolēnu pašpārvaldēm un konsultantiem izglītības iestādēs, 
kā arī nodrošināts finansējums 6 skolēnu pašpārvalžu 
sadarbības projektiem.

Organizētas 17 izglītojošas aktivitātes 360 skolēnu 
pašpārvalžu aktīvistiem, izveidots metodiskais materiāls  
“Es atbalstu pašpārvaldi”, novadītas izbraukuma konsultācijas 
skolēnu pašpārvaldēm un konsultantiem izglītības iestādēs, 
kā arī nodrošināts finansējums 7 skolēnu pašpārvalžu 
sadarbības projektiem.

2.4.2.  Jaunatnes organizāciju konsultāciju 
ietvara (tematisko forumu) darbības 
nodrošināšana

RD IKSD 2019.–2020. Organizēta aptauja par Rīgas jaunatnes organizāciju 
attīstības vajadzībām un nepieciešamo atbalstu. Pasākuma 
“BŪVĒ PATS” ietvaros RJC “Kaņieris” organizēta diskusija 
jaunatnes organizāciju līderiem par jaunatnes jomas 
aktualitātēm.

Īstenotas 6 jaunatnes organizāciju tīklošanās un viedokļu 
apmaiņas aktivitātes par tādām tēmām kā sociālā 
uzņēmējdarbība, pašvaldības, izglītības iestāžu un jaunatnes 
organizāciju sadarbība, jauniešu piesaiste organizāciju 
rīkotajiem pasākumiem, finanšu pārvaldība jaunatnes 
organizācijās. Kopējais dalībnieku skaits 145.

2.4.3.  Jauniešu iesaiste viņu dzīves 
kvalitāti ietekmējošo lēmumu 
pieņemšanā

RD IKSD 2019.–2020. Organizēta ikgadējā konference skolēnu līderiem 
“Pašpārvalde skolā: pieredze un iespējas”.

Rīgas skolēnu līderi piedalījušies LR Saeimas sēdē par 
izglītības jautājumiem un eksāmenu norisi attālinātajā 
izglītības procesā. Rīgas jaunieši līdzdarbojās Baltijas jūras 
jauniešu deklarācijas, kas tika prezentēta ES Baltijas jūras 
reģiona stratēģijas ikgadējā forumā, veidošanā.

Rīgas skolēnu domes pārstāvji piedalījušies Rīgas pilsētas 
attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba 
grupās “Kvalitatīva un pieejama izglītība” un “Veselīga un 
sociāli iekļaujoša pilsēta”.

Organizēta ikgadējā konference skolēnu līderiem 
“Pašpārvalde skolā: pieredze un iespējas”.
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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 Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Kompetences –  
kvalitāte – kvantitāte darbā ar riska grupas jauniešiem”, 
sadarbībā ar partneriem no Beļģijas un Īrijas organizēti  
4 apmācību moduļi jaunatnes darbiniekiem par darbu  
ar riska grupas jauniešiem.

Pabeigta Erasmus+ programmas projekta “Kompetences –  
kvalitāte – kvantitāte darbā ar riska grupas jauniešiem” 
īstenošana. Sagatavots video par projekta dalībnieku 
mācīšanās rezultātiem un gūtajām atziņām, kā arī darbā ar 
riska grupas jauniešiem noderīgu metožu apkopojums.

2.5.2.  Jauniešu iesaistīšana pārrobežu 
neformālās mācīšanās programmās

RD IKSD Pastāvīgi RD IKSD padotībā esošās izglītības iestādes 2019.gadā 
“Erasmus+”, “Nordplus” un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmas “Kultūra” programmu ietvaros kopā 
īstenoja 108 projektus, kuros iesaistīja jauniešus pārrobežu 
neformālās mācīšanās aktivitātēs. No tiem “Erasmus+” un 
“Nordplus” programmu ietvaros īstenoja 74 projektus.

RD IKSD padotībā esošās izglītības iestādes 2020.gadā kopā 
īstenoja 122 projektus, kuros iesaistīja jauniešus pārrobežu 
neformālās mācīšanās aktivitātēs. Tādās programmās kā 
“Erasmus+” (114), “Nordplus” (6), kā arī Eiropas Sociālā fondā 
(2) programmas ietvaros.

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 Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu rīkotajām 218 nometnēm, kā arī nevalstisko 
un reliģisko organizāciju rīkotajām 65 nometnēm (11 999 
dalībnieki). 

Sporta skolu 123 aktivitātēs izglītojamo sportiskās 
meistarības pilnveidei iesaistīti 1467 jaunieši. 

Atbalstīti 18 brīvā laika projekti, kas piedāvāja ap 3000 bērnu 
un jauniešu bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā.

Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu rīkotajām 114 nometnēm, un organizētas 50 
nevalstisko un reliģisko organizāciju nometnes (kopā 5 612 
dalībnieki).

Sporta skolu 79 aktivitātēs izglītojamo sportiskās meistarības 
pilnveidei iesaistīti 1 336 jaunieši. 

Atbalstīts 31 brīvā laika projekts, kas piedāvāja bezmaksas 
aktivitātes vasaras brīvlaikā 5 822 bērniem un jauniešiem.

2.6.2.  Atbalsts brīvā laika infrastruktūrai 
un tās tīkla pilnveide, t.sk. attālās 
apkaimēs (nodrošinot vienmērīgu 
ģeogrāfisko pārklājumu)

RD IKSD 2019.-2020. Sniegts finansiālais atbalsts privātpersonu uzturēto 
Grīziņkalna sporta kompleksa, skeitparka “Monsterparks” 
un Jauniešu studijas “BaMbuss” darbības nodrošināšanai un 
pieejamības veicināšanai. 

Nodrošināta 24 brīvā laika centru darbība apkaimēs. Gada 
laikā Rīgas bērni un jaunieši centrus apmeklēja 136,7 tūkst. 
reižu. 

2019.gadā atklāta jauna brīvā laika istaba BJC “Laimīte” 
(Baltāsbaznīcas ielā).

22 RD IKSD padotībā esošajās izglītības iestādēs darbojas 24 
brīvā laika pavadīšanas centri (BJC “Laimīte” un PBJC “Altona” 
katrā 2 centri). Ņemot vērā esošos centru apmeklēšanas 
ierobežojumus, apmeklējumu skaits gadā bija ievērojami 
mazāks, nekā iepriekšējos gados (62 060).

Līdztekus tam sniegts finansiālais atbalsts privātpersonu 
uzturētās brīvā laika un sporta infrastruktūras (Grīziņkalna 
sporta kompleksa un skeitparka “Monsterparks”) un Jauniešu 
studijas “BaMbuss” darbības nodrošināšanai un pieejamības 
veicināšanai.

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. Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūves darbi 
pabeigti, uzsākti un turpinās B posma B1 kārtas darbi.

Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūves darbi 
pabeigti, uzsākti un turpinās B posma B2 kārtas darbi.
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3.1.2.  Uz eksportu orientētu integrētu 
tūrisma, kultūras, veselības un 
dabas kapitāla infrastruktūras, 
pakalpojumu un produktu 
piedāvājumu attīstīšana

RD IKSD 2017.-2020. 2019.gadā turpinājās aktīvs un daudzpusīgs radošo aktivitāšu 
piedāvājums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kuru 
nodrošināšanai finansiāli tika atbalstīti 12 radošie kvartāli un 
teritorijas Rīgas pilsētā. 

Realizēti pilsētas svētku noformējumi pilsētvidē, t.sk. 
apkaimēs: Latvijas valsts simtgadei, Starptautiskajai 
sieviešu dienai, Lieldienām, LR Neatkarības atjaunošanas 
dienai, Līgo svētkiem, Rīgas svētkiem, LR proklamēšanas 
dienai, Ziemassvētkiem/Jaungadam. Vides mākslas objekta 
“GODA VĀRTI” mākslinieciskā vizuālā satura video grafikas 
programmu projekti “SPĒKA AVOTI” un “MANS ZELTS….”. 

10.Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2019”, 
kas akcentēja Rīgu kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. 
Festivāla ekspozīciju veidoja gan Projektu atlases konkursā 
atbalstītie projekti, gan Latvijas Mākslas akadēmijas “Radošo 
projektu darbnīcā” izstrādātie projekti, gan Pori (Somija) 
mākslinieku, gan sadarbības partneru veidoti projekti – 
kopskaitā 25 vides mākslas projekti. Festivāla ekspozīcija bija 
brīvi pieejama gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. 

Festivāla izstāde Rīgas egles stāsts (The Story of Riga Fir 
Tree) 2019.gada janvārī tika eksponēta Eiropas Parlamenta 
ēkā Briselē un novembrī – Rīgas sadraudzības pilsētā Pori. 
Izveidots katalogs “RĪGAS EGLES STĀSTS/ THE STORY OF 
THE RIGA FIR TREE” (latviešu un angļu valodā). Izdevumā 
apkopoti desmit gadu garumā radītie labākie vides mākslas 
un dizaina objekti, kā arī atspoguļota informācija, kas 
saturiski papildina festivāla ideju, ar skatu no sākotnējās 
idejas, attīstības pagātnē ar ievirzi nākotnē.

Paralēli jau zināmajām un vairāku gadu garumā finansiāli 
atbalstītajām kultūras aktivitāšu norisēm Rīgas radošajos 
kvartālos un teritorijās, 2020. gadā Sarkandaugavā no 
jauna attīstījusies kultūrtelpa “TOČKA” – bijušās gumijas 
izstrādājumu pārstrādes rūpnīcas “Provodņiks” telpās. 

Sagatavots pasākuma plāna un norišu grafika projekts, kas 
izskatīta 41.Starptautisko Hanzas dienu RD darba grupā, 
kā arī sagatavoti video sižeti (3x 5min.) par plānoto Hanzas 
dienu norisi Rīgā, kas demonstrēti starptautiskajā darba 
grupas sēdē.

2020. gada decembrī epidemioloģiskās situācijas dēļ Vides 
objektu festivālu “Ziemassvētku egļu ceļš 2020” nebija 
iespējams realizēt, bet mājaslapā www.eglufestivals.lv 
tika izveidota “virtuālā ekspozīcija” – digitalizēts festivāla 
10-gadei veltītais katalogs “RĪGAS EGLES STĀSTS/ THE 
STORY OF THE RIGA FIR TREE” (latviešu un angļu valodā), 
kurā apkopoti gan desmit gados radītie labākie vides 
mākslas un dizaina objekti, kā arī atspoguļota informācija, 
kas saturiski papildina festivāla ideju, ar skatu no sākotnējās 
idejas un attīstības gaitu.

Realizēti pilsētas svētku noformējumi pilsētvidē, t.sk. 
apkaimēs: Lieldienām, Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai, Līgo svētkiem, Rīgas svētkiem, 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Ziemassvētkiem/
Jaungadam. Turpinājās vides mākslas objekta “GODA VĀRTI” 
mākslinieciskā vizuālā satura video grafikas programmu 
projekts “MANS ZELTS….”

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

AI
(sadarbībā ar  

RD ĪD)

2017.-2020. Finansiālu apsvērumu dēļ neīstenojās. Tiks risināts AS “Rīgas 
Centrāltirgus” attīstības plāna kontekstā (piesaistot ES fondu 
finansējumu).

Finansiālu apsvērumu dēļ neīstenojās. Tiek noraidīts.

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”

2017. – pastāvīgi RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 136 valdījumā esošo 
pieminekļu 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 RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” valdījumā esošo pieminekļu restaurācija un 
ikgadējā sezonālā apkope.

RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 137 valdījumā esošo 
pieminekļu 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 RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” valdījumā esošo pieminekļu restaurācija un 
ikgadējā sezonālā apkope.
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2019.gadā padarītais:

1.  PIEMINEKĻU APRŪPE/RESTAURĀCIJA:
•  Piemineklis 1.bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem 

(Autotanku pulka piemineklis) pieminekļa restaurācija;
•  skulptūras “Mana zeme” restaurācija;
•  skulptūras “Jaunība” restaurācija;
•  pieminekļa Alfrēdam Kalniņam aprūpe-restaurācija;
•  pieminekļa Ernestam Brastiņam aprūpe-restaurācija;
•  memoriāla “Komunistiskā terora upuru piemiņai “Putenī”” 

aprūpe-restaurācija.

2.  PIEMINEKĻU UN TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA:
•  memoriāla “Nacisma upuru piemiņai” Rumbulā teritorijas 

labiekārtošana;
•  bojāto pieminekļu informatīvo zīmju atjaunošana, 

profilaktiskā apkope un uzstādīšana. 

3.  BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS: 
•  iekštelpu interjera, izstādes izveide;
•  pieminekļa ārpuses un iekštelpu profilaktiskā aprūpe.

4.  RĪGAS BRĀĻU KAPU RESTAURĀCIJAS UN APRŪPES 
PROJEKTI 2019.GADĀ: 

•  centrālā kapu lauka B sektora sienas ar uzejāmrestaurācija; 
•  centrālo vārtu iekšējās fasādes aprūpe-restaurācija;
•  vēsturiskā krusta atjaunošana “Centrālā kapu lauka 

noslēdzošajā sienā”;
•  vēsturiskā zvana ekspozīcijas ierīkošana IV depozitārijā;
•  lokāla regulārā uzrakstu plāksnīšu, skulptūras “Senči” 

tīrīšana un tehnisko elementu atjaunošana (šuvojums, 
pielabojumi utt.);

•  regulāra zaļās zonas aprūpe.

2020.gadā padarītais:

1.  PIEMINEKĻU APRŪPE / RESTAURĀCIJA:
•  Brīvības pieminekļa iekštelpu infrastruktūras un 

dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma atjaunošana, 
elektroinstalācijas remonts, vēsturisko pamatu velvju 
virsmas restaurācija;

•  Brīvības pieminekļa akmens virsmu tīrīšana un durvju 
restaurācija;

•  pieminekļa restaurācija Andrejam Upītim;
•  Biķernieku memoriāla teritorijas sakopšana, restaurācija;
•  pieminekļa A. Puškinam aprūpe, spieķa rekonstrukcija.

2.  PIEMIŅAS ZĪMJU UN INFOZĪMJU UZSTĀDĪŠANA:
•  piemiņas zīme holokausta upuru piemiņai Rīgas GETO 

muzejā;
•  memoriāla HAČKARS infozīmes uzstādīšana.

3.  TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA:
•  Rumbulas memoriāla teritorijas labiekārtošana.

4.  PROJEKTU IZSTRĀDE:
•  1991.gada barikāžu piemiņas vietas laukumam. Laukuma 

ģeoloģiskā izpēte, topogrāfiskā plāna izgatavošana un 
saskaņošana;

•  Rīgas 700 gadu paviljona apsekošana un glābšanas darbu 
risinājums.

5.  RĪGAS BRĀĻU KAPU RESTAURĀCIJAS UN APRŪPES 
PROJEKTI 2020.GADĀ:

•  Centrālā kapu lauka D sektora sienas deformēto mūra 
fragmentu, kāpņu ar laukumiem un šūnakmens apšuvuma 
restaurācija;

•  kapu plākšņu regulara aprūpe (tīrīšana, nomaiņa);
•  skulptūru un dekoratīvo elementu regulāra aprūpe (tīrīšana, 

lokāla pieveidošana un aizsargpārklāšana);
•  šūnakmens masīvu un elementu lokāla regulāra aprūpe 

(tīrīšana, lokāla pieveidošana un šuvošana);
•  regulāra zaļās zonas aprūpe.

3.2.2.  Izveidot Rīgas Brāļu kapus kā  
memoriālu muzeju

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017.-2020. Latvijas valsts simtgades ietvaros tika izveidota tīmekļa 
vietne www.mansvaronis.lv, kur tika apkopti sabiedrības 
iesūtītie dzīves stāsti par cilvēkiem, kas apbedīti Rīgas 
Brāļu kapos, kā arī tiks papildināts vizuālo materiālu arhīvs. 
Balstoties uz stāstiem izveidota izstāde “Mans varonis –  
no senatnes tagadnē”.

Tiek sagatavoti jauni projektu pieteikumi par vēsturisko izpēti.

Tiek sagatavoti jauni projektu pieteikumi par vēsturisko 
izpēti.
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3.2.3.  Mazjumpravmuiža – 
kultūrvēsturiskās teritorijas 
pie Daugavas renovācija un 
labiekārtošana

AI
(sadarbība ar 

RD PAD, RD SD, 
RD MVD, RD ĪD)

2017. 1.  Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas Rumbas ielā 40, Rīgā 
tehniskās inventarizācijas lietas izgatavošana. 

2.  Ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un mehānismu 
atjaunošana un uzstādīšana. 

3.  Dzirnavu ēkas vēsturisko malšanas iekārtu 
nokomplektēšana, remonts, uzstādīšana, nodrošinot to 
demonstrēšanas iespējas uzstādot elektrodzinēju. 

4.  Dzirnavu ēkā graudu un miltu maisu pacelšanas 
mehānismu, labības miltu daudzuma mērīšanas – 
pūra kastu, pūra maisu, svaru iegāde, atjaunošana un 
uzstādīšana. 

5.  Būvdarbi Dzirnavu ēkai – betonēšanas darbi un namdaru 
darbi vēsturisko iekārtu uzstādīšanai. 

6.  Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana –  
2 gb. pie Dzirnavu ēkas pievadceļiem. 

7.  Dzirnavu ēkas aprīkošana ar apsildes lampām un papildus 
apgaismojumu. 

8.  Mazjumpravmuižas dīķī ievietotās strūklakas uzturēšana, 
apkope. 

Pret muižu vērstā žoga apgleznošana. 2019.gada jūlijā 
pabeigts betona sienas gleznojums “Latvijas dižgari 
Mazjumpravas muižā”. (Broce, Baumanis) Māksliniece  
Sindija Kļaviņa.

1.  Turpinās Dzirnavu ēkai ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un 
mehānismu atjaunošana un uzstādīšana.

2.  Pievadceļa izbūve no granīta šķembām ar grants segumu 
no Dzirnavu ēkas līdz Daugavas promenādei gar dīķi.

3.  Mazjumpravmuižas saimniecības ēkas – bijušā krogus ēkas 
mūru attīrīšana un arheoloģisko pētījumu veikšana. 

4.  Mazjumpravmuižas dīķī ievietotās strūklakas uzturēšana, 
apkope.

5.  Autonovietnes un labiekārtotas atpūtas vietas – piknika 
vietas ierīkošana pie dīķa. Labiekārtošana ar segumu bez 
inženiertīkliem pie Mazjumpravas muižas, zemes īpašumā 
ar kadastra Nr. 0100 125 6867

6.  Ierīkotas četras atpūtas vietas ar bruģakmens segumu, 
pieciem koka dārza galdiem un piecām atkritumu urnām;

7.  Ierīkota viena velosipēdu stāvvieta ar bruģakmens segumu 
un četrām velonovietnēm

3.2.4.  Lielo kapu kompleksa (Valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis 
Nr.6636) un Jēkaba kapu teritorijā 
esošo vēsturisko vērtību uzturēšana, 
saglabāšana un restaurācija

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Paveiktie aprūpes, konservācijas u.c. darbi Lielajos kapos 
2019. gadā:

•  Izgatavoti un uzstādīt trīs papildus Lielo kapu informatīvie 
stendi;

•  Izgatavots M. Veicenbreijera kapličas informatīvais stends;
•  Brīvstāvošo pieminekļu, metāla nožogojumu u.c elementu 

uzmērīšana, kartografēšana, apraksta kartiņu sastādīšana 
(520 vienības);

•  Sagāzto un degradēto pieminekļu avārijas stāvokļa 
likvidēšana M. Pulpes dzimta piemineklim un pieminekļi, kas 
atrodas tā tiešā tuvumā: Ozoliņu dzimta, A. Benjamiņa,  
J. Skrastiņš.

•  Bokslafu (Bokslaj) dzimtas kapa pieminekļa restaurācija;
•  M. Veicenbreijera dzimtas kapličas skārda noseguma 

atjaunošana;
•  Kapliču jumtu un nosedzošo karkasu jumtu tīrīšana/ aprūpe 

(26 vienības) un vidi degradējošā objekta “Zemes mātes 
biroja” likvidācija.

Paveiktie aprūpes, konservācijas u.c. darbi Lielajos kapos 
2020. gadā:

Restaurācijas un aprūpes darbi (marts – oktobris) atbilstoši 
gadalaiku izpausmei:

1.  Pavasara/ rudensperiodā veidojās ievērojami, 
neprognozējami pieminekļu bojājumi. Ikgadējajās 
pieminekļu restaurācijas/ aprūpes sezonas sākumā 
(marts) veicamo dabu uzdevumus Aģentūra izvērtē esošo 
situāciju un plāno bojāto pieminekļu sakārtošanu atbilstoši 
pieejamiem finanšu resursiem.

2.  Veikta izpēte par:
•  Erhardu dzimtu un pieminekļa autoriem;
•  Pfulu-Gaudareru dzimtām.

Veikta kompleksā pieminekļu restaurācija:
•  Erhardu dzimtas kapa piemineklis;
•  Pfulu-Gaudarerudzimtu kapa piemineklis.
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•  Grafīti tīrīšana no pieminekļiem, piemiņas plāksnēm, kapliču 
sienā u.c. objektiem;

•  Rindu kapličās esošā materiālu šķirošana, pārvietošana  
un gružu izvešana;

•  Uzsākta Lielajos kapos apbedīto datu bāzes izveidošana 
(apbedīto saraksts).

3.  Preventīvā pieminekļu konservācija/ restaurācija/ aprūpe: 

Atbilstoši veikti sekojoši pieminekļu sakārtošanas darbi:

•  K. Morberga, J.K. Broces, A.G. Zengbuša, R. Šmelinga,  
Kr. Barona, Kr. Valdemara, Fr. Brīvzemnieka un Kr. Dinsberģa 
pieminekļu aprūpe.

 Ikdienas pieminekļu uzturēšanas darbi:

•  Pašvaldības līdzekļiem veikta sekojošu, degradēto, 
pieminekļu saglābšana:

•  Janelsīšu; Dukuru; J. Sliemaņa, P.H.Sillinga, A. Klok,  
Dz. Lase u.c. pieminekļu.

•  Norobežota iebrūkošo kapeņu daļas (t.s. Rindu kapliču 
aizmugure), lai nodrošinātu sabiedrībai kvalitatīvu atpūtas 
vidi.

4.  Sakarā ar vispārējo epidemioloģisko situāciju kompleksie 
pētnieciskie darbi virzās lēnām, jo daudzas kulturatmiņu 
glabājošās iestādes ir slēgtas un pētniecībai nepieciešamo 
avotu klās ir pieejams distancēti, kas apgrūtina kvalitatīvu 
zinātnisko izpēti.

5. Rīgas pilsētas investīciju projektu sadaļā iesniegti 
restaurācijas projekti:

•  Krēgeru dzimtas kapliča;
•  N. Pihlava dzimtas kapliča.

3.2.5.  Teritorijas labiekārtošana Ķengaraga 
apkaimē, Kvadrāta ielā 22, Rīgā, – 
“Zaļais teātris”

AI
(sadarbība ar 

RD SD, RD MVD, 
RD ĪD)

2017.-2020. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

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 ĪD 2016.-2020. Veikti izlases veida atjaunošanas darbi: 

•  Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkā, Anniņmuižas 
bulvārī 29, Rīgā;

•  Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas ēkā, Stūrmaņu ielā 
31, Rīgā;

•  RCB Bolderājas filiālbibliotēkas ēkā, Gaigalas ielā 3, Rīgā

Veikti izlases veida atjaunošanas darbi:

•  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkā Jāņa Rozentāla 
laukumā 1, Rīgā;

•  Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas ēkā 
Gaigalas ielā 3, Rīgā;

•  Rīgas Strazdumuižas attīstības centra Juglas ielā 5 
k-3, Rīgā, lietojumā esošās teritorijas izlases veida 
labiekārtošanas darbi.

RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras 
un atpūtas centrā “Imanta” turpinājās celtniecības darbi. 
Rīgas Porcelāna muzejā turpinās papildus telpu remonta un 
iekārtošanas darbi. RCB filiālbibliotēkas “Bišumuiža” lokācijas 
vietas maiņa uz telpām Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88.

Pabeigtas un nodotas Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 
apvienības Porcelāna muzeja telpas, kā arī paveikti I kārtas 
remontdarbi Kultūras un atpūtas centrā “Imanta”, kas vērsti 
uz kultūras piedāvājuma kvalitatīvu uzlabošanu pilsētas 
iedzīvotājiem. Kā stratēģisks risinājums Rīgas pilsētas 
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vienotajā kultūrtelpā, pašvaldībai noteikto kultūras funkciju 
nodrošināšanai, tajās apkaimēs, kurās nav pašvaldības 
kultūras iestādes, tiek izvietotas sezonālas kultūrtelpas, 
nodrošinot kultūras norišu pieejamību apkaimju iedzīvotājiem 
Ziepniekkalnā un Pļavniekos vasaras mēnešos. Valstī 
noteikto, ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu 
dēļ, sezonālas kultūras norises tika piedāvātas jūlijā un 
augustā. Lai uzlabotu bibliotekārā pakalpojuma pieejamību 
Āgenskalna un Torņakalna apkaimju iedzīvotājiem, Rīgas 
Centrālā bibliotēka strādāja pie Āgenskalna un Torņakalna 
bibliotēku atjaunošanas procesa uzsākšanas. 

3.3.2.  Pieejamības nodrošināšana dalībai 
amatiermākslas kolektīvos

RD IKSD Pastāvīgi Rīgā darbojās 177 pašvaldības kultūras iestāžu 
amatiermākslas kolektīvi un pašvaldības līdzfinansēti 
116 citu dibinātāju amatiermākslas kolektīvi. Kopā 293 
amatiermākslas kolektīvi. 2018.gada beigās noslēdzās 4 
gadu cikls un uzsākās jauns 5 gadu cikls Dziesmu un deju 
svētku procesa nodrošināšanā, kā rezultātā par 17 kolektīviem 
palielinājās amatiermākslas kolektīvu skaits.

2020. gadā Rīgas pilsētā darbojās 295 amatiermākslas 
kolektīvi, t.sk., 178 pašvaldības kultūras iestāžu un 117 citu 
dibinātāju amatiermākslas kolektīvi.

3.3.3.  Vides pieejamības pie kultūrvides 
objektiem nodrošināšana

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Izstrādātie projekti ir iesniegti Rīgas pilsētas pašvaldības 
Investīciju programmā.

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”

2017. – pastāvīgi Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu un vides objektu 
juridiskā statusa nostiprināšana netika veikta, jo nebija 
nepieciešama.

Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu un vides objektu 
juridiskā statusa nostiprināšana netika veikta, jo nebija 
nepieciešama.

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

RD IKSD
(sadarbībā ar Rīgas 
Jūgendstila centru)

2017.-2020. Muzeja darbības pilnveidošana atbilstoši tehnoloģiju 
attīstībai un ES fonda atbalstītā līdzfinansējuma saņemšanas 
nosacījumiem.

Muzeja darbības pilnveidošana atbilstoši tehnoloģiju 
attīstībai un ES fonda atbalstītā līdzfinansējuma saņemšanas 
nosacījumiem.

3.3.6.  Kultūras pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana pašvaldības kultūras 
iestādēs

RD IKSD 2017.-2020. Turpinājās dalība likuma projekta “Kultūras centru 
likums” izstrādē un redakcionālā pilnveidē. Likumprojektu 
04.10.2019. LR Saeima skatīja pirms 2.lasījuma. 2019.gadā 
tika vizitētas pašvaldības kultūras iestādes (VEF Kultūras 
pils, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā ģilde”, 
Orķestris Rīga, Rīgas Centrālās bibliotēka un filiālbibliotēka 
“Bišumuiža”) un vērtēta kultūras un bibliotekārā pakalpojuma 
nodrošinājums un kvalitāte. 

Lai izteiktu atzinību un apbalvotu Rīgas pašvaldības kultūras 
darbiniekus un sadarbības partnerus par kvalitatīva kultūras 
procesa nodrošināšanu organizēts Gada balvas kultūrā 
“Baltais zvirbulis 2018” pasākums. Balvas 7 nominācijās 
saņēma 18 laureāti. 

2020. gadā tika izteikta atzinība Rīgas pašvaldības kultūras 
darbiniekiem un sadarbības partneriem par kvalitatīva 
kultūras procesa nodrošināšanu Rīgas pilsētā. Gada 
balvu kultūrā “Baltais zvirbulis 2019” saņēma 9 laureāti 
4 nominācijās. Sakarā ar pandēmijas situāciju, balvu 
pasniegšanas pasākums notika televīzijas raidījuma formātā 
(Rīga TV 24).

Ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ kultūras 
joma valstī un arī kultūras iestādes bija spiestas strādāt 
sev līdz šim vēl nebijušos apstākļos. Lai nodrošinātu iespēju 
robežās iedzīvotājiem kultūras pakalpojumu pieejamību, 
pašvaldības iestādes meklēja inovatīvus risinājumus un 
laikmetīgu pieeju pasākumu rīkošanā. Izmantojot mūsdienu 
tehnoloģiju iespējas iestādes uzsāka un veiksmīgi piedāvāja
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Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības 
A.Čaka memoriālo dzīvokli – muzeju organizēts Aleksandra 
Čaka balvas konkurss, nominācijā par mākslinieciski 
augstvērtīgu un novatorisku Rīgas interpretējumu literatūrā, 
mūzikā, filmu, teātra vai vizuālajā mākslā, grāmatniecībā, 
dizainā, arhitektūrā Aleksandra Čaka balva tika piešķirta 
Andrim Caunem par grāmatu “Rīga laikmetu griežos.  
1901-1918”.

kultūrizglītojošu pasākumu un lekciju norises interneta 
vietnēs (Dr.Andreja Mūrnieka tiešsaistes lekcijas par 
kultūrvēstures tēmām Rīgas kultūras un tautas mākslas 
centrā “Mazā ģilde”, “Adīšanas izaicinājums apkaimes 
iedzīvotājiem cimdu adīšanā” Kultūras un tautas mākslas 
centrs “Ritums”, #ēkultūra – VEF Kultūras pils mājas lapā 
notikušo kultūras norišu arhīvs un publiska pieejamība, 
Orķestra “Rīga” tiešsaistes koncerti no VEF Kultūras pils 
Valsts svētkos u.c.). 

2020.gadā, sākoties pandēmijas ierobežojumiem, VEF 
Kultūras pils un Kultūras un tautas mākslas centrs 
“Ritums” iesaistījās informācijas un pieredzes apmaiņā 
darbam ierobežotos apstākļos ar Eiropas kultūras centru 
asociācijas dalībvalstu kultūras iestādēm. Dažādu valstu 
inovatīvā pieredze kultūras jomas darbības uzturēšanā ir 
nenovērtējams radošās iedvesmas avots. Novērtējot Rīgas 
kultūras iestāžu aktivitāti un pienesumu, VEF Kultūras pils 
vadītāja Liene Kubiļus tika ievēlēta Eiropas Kultūras centru 
asociācijas (ENCC) valdē. 

Rīgas Centrālās bibliotēkā, ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, tika izstrādāta jauna darba plāna struktūra 
ar iespēju plānot bibliotēkas pasākumus un citas aktivitātes 
trijos dažādos situāciju gadījumos – kad bibliotēkas darbojas 
bez ierobežojumiem, bibliotekārais pakalpojums ir ierobežots 
un tad, ja bibliotēkas sniedz tikai attālinātos pakalpojumus. 
Noteikto ierobežojumu dēļ Rīgas Centrālās bibliotēkas 
projekts Pludmales lasītava Lucavsalā 2020.gada vasarā 
nenotika. 

2020. gada 27. oktobrī A. Čaka muzejā notika 119. dzimšanas 
dienai veltīts piemiņas pasākums ar A.Čaka nozīmītes 
pasniegšanu par ieguldījumu muzeja atbalstam un dzejnieka 
darbu popularizēšanā, darbu tulkošanā, pasākumu projektu 
vadīšanā. Pasākums notika muzejā, ievērot epidemioloģisko 
situāciju bez publikas tikai iesaistītajiem dalībniekiem un 
darbiniekiem.

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;

RD IKSD 2017.-2020. 2019.gadā turpinājās aktīvs un daudzpusīgs radošo aktivitāšu 
piedāvājums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kuru 
nodrošināšanai finansiāli tika atbalstīti 12 radošie kvartāli un 
teritorijas Rīgas pilsētā. Atbalstu saņēma tādi projekti, kā, 
piemēram: 

•  “Kalnciema kvartāla kultūras programmas darbības 
atbalsts”; 

Saistībā ar COVID-19 pandēmiju un RD Civilās aizsardzības 
komisijas lēmumiem 2020. gada 1. pusgadā plānotie valsts 
svētku, gadskārtu ieražu un tradīciju pasākumi nenotika. 

Realizētas tikai atsevišķas norises, kā piemēram, atzīmējot 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu,  
tika nodrošināta instalācijas “Ziedu Latvija” eksponēšana pie
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•  Latvijas valsts simtgades projektu 
īstenošana.

•  “Kaņepes Kultūras centra kultūras un izglītības 
programma”; 

•  “Kim? Laikmetīgās mākslas centra izstāžu & izglītības 
programma Skanstes apkaimē”; 

•  “FREE RIGA un Tallinas ielas kvartāls”; 
•  “Vasaras un rudens pasākumu cikls K.K. fon Stricka villā”; 
•  “Āgenskalna tirgus kultūras programma”; 
•  “Spīķeru kvartāla kultūras programma” u.c. 

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros nozīmīgākie 
2019.gada realizētie projekti: 

•  Baltijas ceļa 30.gadadienai veltīts atceres pasākums 
Lucavsalā. Metāloperas “Kurbads. Ķēves dēls” uzvedums, 
I.Tropas režijā ar grupas “Skyforger” mūziku. Pirms 
metāloperas izrādes uzstājās Igaunijas grupa “Riffarrica” 
un Lietuvas grupa “Lietis Band”. Pasākumā ieeja bija bez 
maksas un to apmeklētāja 12 000 klausītāju/skatītāju;

•  III Festivāla “Trīs zvaigznes” ietvaros izskanēja trīs koncerti: 
Lāčplēša dienai veltīts koncerts “Rīgas sargi mūzikā un 
kino” VEF Kultūras pilī, kuru apmeklēja ap 800 klausītājiem; 
koncerts “Vēstules Latvijai” 15.novembrī LNB Ziedoņa zālē, 
kuru apmeklēja 462 interesenti un koncerts “Vēstījums 
nākamām paaudzēm” 18.novembrī VEF Kultūras pilī, kuru 
apmeklēja 800 klausītāji. Koncertos ieeja bija bezmaksas; 

•  Koncertu cikls “LATVIJAS GREDZENS. RĪGA”. VEF Kultūras 
pilī izskanēja diriģenta S.Kļavas vadībā muzikālais 
uzvedums “Rīgas gredzens” – dzejnieku A.Čaka un 
O.Vācieša, kā arī komponistu A.Maskata un U.Stabulnieka 
stāsts par dažādo galvaspilsētu. Pilsētas dzīvi mūzikā un 
dzejā izstāstīja aktieris A.Keišs, dziedātājs J.Strazdiņš, 
Latvijas Radio koris, V. Kairiša režijā. “Rīgas gredzena” 
ideja ir kā turpinājums no Latvijas valsts simtgadei veltītā 
koncertcikla “Latvijas gredzens”. Pasākumu apmeklētāja ap 
1 400 skatītāju; 

•  Gaismas festivāls “Staro Rīga 2019”. Festivāla “Staro Rīga” 
tēma – 4D jeb Četras dimensijas. Festivāla programmā 
kopā bija 35 objekti – 23 no tiem veidoja pamatprogrammu, 
12 līdzdalības un partneru programmu. Festivālā piedalījās 
mākslinieki no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, 
Beļģijas un Lielbritānijas.

•  Kopējais apmeklētāju skaits ap 250 000. Pēterbaznīcas 
instalāciju noskatījās 27 000 apmeklētāju un arī aptuveni 
tikpat apskatīja objektu Rīgas mākslas telpā; 

•  projekts “Radošie stropi Rīgai-Latvija”, kas īstenots 
Pļavniekos un Ziepniekkalnā. STROPOS kopā notika 82 
pasākumi, pulcējot rekodlielu apmeklētāju skaitu – 10 000 
sezonas laikā. Saņemtas atzinīgas atsauksmes no apkaimju 
iedzīvotājiem ar ierosinājumiem turpināt šo inovatīvo 
kultūras telpu darbību apkaimēs; 

Brīvības pieminekļa 4. un 5. maijā, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus un drošības pasākumus.

Epidemioloģiskajai situācijai stabilizējoties, tika realizēti 
“Rīgas svētki 2020”. 

Rīgas svētku pasākumu “formāts” tika definēts kā pastaiga 
pa Rīgu, tās parkiem un centru, iespēja izbaudīt svētkus Rīgas 
mikrorajonos, apkaimēs un no pilsētas centra attālākajās 
vietās, kā, piemēram, Jugla, Mežaparks, Teika, Sarkandaugava, 
Pļavnieki, Ķengarags, Ziepniekkalns, Imanta, Iļģuciems, 
Torņakalns, Spilve u.c. Pasākumi notika ne tikai ielās, parkos 
un laukumos, bet arī daudzdzīvokļu māju pagalmos un 
kultūras centros. Svētkos, līdztekus daudziem tradicionāliem 
pasākumiem, bija vairākas līdz šim nebijušas norises – 
tematiskas pastaigas un mobili koncerti. Tāpat svētku 
programmas ietvaros īstenoti sporta pasākumi, sadarbības 
projekti, piem., “Rīgas svētku restorāns”, “Latgales diena Rīgā” 
u.c. Pavisam notika vairāk nekā 70 pasākumi un saskaņā 
ar pasākumu organizatoru sniegto informāciju, pasākumu 
apmeklētāju skaits bija ap 55 000, kas, salīdzinoši ar citiem 
gadiem, bija neliels, ņemot vērā ierobežojumus saskaņā ar 
noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.

Mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts 2020” norisinājās 
15. reizi. Foruma programma tika veidota, ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju, liekot akcentus uz pilsētvides 
objektiem pilsētas centrālajā daļā un apkaimēs – Imantā, 
Uzvaras parkā, Iļģuciemā, Teikā, Sarkandaugavā, Andrejsalā 
un citviet. Papildus konkursā atbalstītajiem projektiem, 
programmas ietvaros tika īstenoti pilsētvides objekti, t.sk. 
“Venēcijas Arhitektūras biennāles 2020 ekspozīcija Baltajā 
naktī” Doma laukumā, mākslinieka Lūka Džerama (Luke 
Jerram, Lielbritānija) instalācija “Mēness muzejs” (Museum 
of the Moon) un “ Marss” (MARS) eksponēšana Arkādijā un 
pilsētas kanālā u.c.

Lāčplēša dienas programmas ietvaros īstenotas 6 
koncertprogrammas, kuru tiešraides un ieraksti tika 
nodrošinātas interneta vidē. Pilsētvidē uz Latvijas Radio 
ēkas fasādes tika īstenots Lāčplēša dienai veltīts vēsturisko 
fotogrāfiju slīdrādes projekts “1919-2020. Latvijas stāsts”. 
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, nevarēja notikt 
tradicionālais piemiņas pasākums Sudrabkalniņā, un šajā 
reizē KAC “Imanta” nodrošināja piemiņas vietas noformējumu. 
Saskaņā ar projektu organizatoru sniegtajām atskaitēm 
tiešsaistēs un koncertu arhīvos fiksēti ap 33 204 skatījumi.
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•  RCB Pludmales lasītava Lucavsalā Rīgas iedzīvotājiem 
nodrošināja grāmatu, periodikas un informatīvi izglītojošu 
norišu programmu. Sezonas laikā to apmeklēja 6 117 
apmeklētāju, kopējais izsniegumu skaits 8 206 (grāmatas, 
žurnāli, spēles). Katras nedēļas trešdienā kultūras norises 
pasākumi, koncerti, lekcijas, diskusijas, prozas un dzejas 
lasījumi. 

Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas programmā 2017.-
2021.gadam iekļauto pilsētas svētku noformējuma projektu 
īstenošanas ietvaros: 

•  realizēti Vides mākslas objekta “GODA VĀRTI” 
mākslinieciskā vizuālā satura video grafikas programmu 
projekti “SPĒKA AVOTI” un “MANS ZELTS….”; 

•  pabeigti pilsētas svētku noformējuma tematiskie 
lielformāta vides objektu projekti; 

•  atkārtoti eksponēti lielformāta vides objektu 
projekti: noformējums “Goda vārti”, “Laika ādere”, 
“Karogkonstrukcijas”, “Karoga virpulī”, “Simbioze” un 
“Latvijas zvaigznājs”; 

•  2019.gadā LR Neatkarības atjaunošanas dienā un LR 
Proklamēšanas dienā pilsētas centrā un apkaimēs 
nodrošināts tematiskais noformējums – vairāk nekā 1 000 
Latvijas valsts karogu eksponēšana vides objektos un pie 
apgaismes stabiem. 

Bez tam pilsētvidē tika eksponēti svētku tematikas plakāti un 
pasākumu programma – 34 lielformāta informācijas stendos 
un ēkas fasādē. 

Organizēta mākslas aktivitāte pilsētvidē – vides objektu 
festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2019”, kas akcentēja Rīgu 
kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu, ekspozīcija pilsētvidē 
bija brīvi pieejama gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, 
piesaistot visplašāko auditoriju, t.sk. ģimenes un bērnus.

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltītās 
pasākumu programmas ietvaros koncerti bez klausītāju 
klātbūtnes tika organizēti VEF Kultūras pilī, Latvijas Dzelzceļa 
muzejā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un citviet. Tiešsaistēs 
un koncertu arhīvos fiksēti ap 25 002 skatījumi. Pilsētvidē 
no 16. līdz 22. novembrim tika īstenots Brīvības pieminekļa 
izgaismojuma objekts “Mana dziesma”.

Sakarā ar sarežģīto epidemioloģisko situāciju un pulcēšanās 
ierobežojumiem Gaismas festivāls “Staro Rīga 2020” 
plānotajā laikā no 18. līdz 21. novembrim netika īstenots. 
Ņemot vērā gaismas objektu izveidē ieguldīto darbu un 
līdzekļus, ar projektu organizatoriem ir noslēgtas vienošanās 
par projektu īstenošanu 2021. gadā.

Adventa un Ziemassvētku programmas ietvaros tika īstenoti 
23 muzikālie projekti pilsētas kultūras centros un baznīcās 
tiešsaistes režīmā un ierakstos fiksēti ap 111504 skatījumi. 
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus pilsētas galvenās 
egles Doma laukumā un Rātslaukumā no 29. novembra līdz 
26. decembrim papildināja mūziķu priekšnesumi no Latvijas 
Radio un Rātsnama balkoniem. Mūziķu priekšnesumi noritēja 
brīvdienās un Ziemassvētku laikā, iepriecinot Vecrīgas 
apmeklētājus ar 15 tradicionālo Ziemassvētku melodiju 
programmām. Pilsētas svētku noformējumu pastaigu vietas 
papildināja arī Ziemassvētku skvērs pie Hanzas perona, kas 
tika eksponēts no 18. decembra līdz janvāra beigām.

Gadumijas pasākums un uguņošana  
11. novembra krastmalā netika plānots un nenotika sakarā 
ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli un aizliegumu organizēt 
publiskus pasākumus.

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros tika turpināts 
projekts “Radošie stropi Rīgai-Latvija”, kas tika īstenots 
Pļavniekos un Ziepniekkalnā. 2020. gadā mobilās kultūrtelpas 
STROPS aizvadīja ceturto pasākumu sezonu, bagātinot 
apkaimju iedzīvotāju ikdienu, veicinot piederības sajūtu savas 
pilsētas kultūrvidei, piesaistot pastāvīgu auditoriju. Covid-19 
pandēmijas dēļ 2020. gadā pasākumi varēja notikt tikai jūlijā 
un augustā. Kopā notika 35 pasākumi, pulcējot ap 5000 
apmeklētāju. SKDS veiktajā aptaujā Ziepniekkalnā absolūts 
vairākums respondentu “Stropu” programmu novērtēja 
pozitīvi. 
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Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas programmā 
2017.–2021. gadam iekļauto pilsētas svētku noformējuma 
projektu īstenošanas ietvaros 2020. gadā turpināja realizēt: 
Vides mākslas objekta “GODA VĀRTI” mākslinieciskā vizuālā 
satura video grafikas projektu “MANS ZELTS….”, eksponējot 
tādas tēmas kā “Mans zelts ir mana veselība”, “Mans zelts 
ir tautas tradīcijas”, “Mans zelts ir mana himna”, “Mans zelts 
ir mana vēsture”; atkārtoti eksponēti lielformāta vides 
objekti “Karogkonstrukcijas”, “Goda vārti”, “Laika ādere”; 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā un 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā pilsētas centrā un 
apkaimēs nodrošināts tematiskais noformējums – Latvijas 
valsts karogu eksponēšana ielās, dārzos, parkos un laukumos 
saskaņā ar svētku noformējuma koncepciju; pilsētvidē 
eksponēti svētku tematikas plakāti un pasākumu programma –  
34 lielformāta informācijas stendos.

Kopš 2016.gada Rīgā turpinās radošo kvartālu un teritoriju 
atbalsta finansējuma konkursa attīstība, kura ietvaros 2020.
gadā tika īstenotas dažāda veida klutūras aktivitātes 12 
pilsētas radošajos kvartālos un teritorijās, t.sk. pilnīgi jaunajā 
kulturtelpā “Točka” Sarkandaugavā. Novitāte – 2020.gada 
rudenī tiešsaistē norisinājās arī biedrības “Vefresh” pilsētas 
ideju hakatons, kura ietvaros 24 stundu laikā dalībnieki 
izstrādāja dažāda veida risinājumus Rīgas pilsētas attīstības 
kontekstā.

Sadarbībā ar Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu 
organizēta izstāde RCB izstāžu zālē 2020. gada oktobrī-
novembrī.

3.4.2.  Dziesmu un deju svētku procesa 
nepārtrauktības nodrošināšana

RD IKSD Pastāvīgi Tā kā 2019.gadā aizsākās jauns Dziesmu un deju svētku cikls, 
kolektīvu izvērtēšanas rezultātā Rīgā papildus tika finansēti/
darbojās 17 amatiermākslas kolektīvi. Kopā 2019.gadā tika 
finansēti 177 pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas 
kolektīvi ar 364 darbiniekiem un 116 citu dibinātāju 
amatiermākslas kolektīvi ar 236 amata vienībām. 

Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai organizēti 
amatiermākslas nozaru pasākumi: 

•  4 skates koncerti, kuros piedalījās kopumā 58 Rīgas 
tautas deju kolektīvi jauniešu, vidējās paaudzes un senioru 
kolektīvu grupās; 

•  notikuši 10 Rīgas koru grupu koncerti, kuros kopumā 107 
kori izpildīja gan izvēlēto, gan koprepertuāru; 

•  Rīgas tēlotājas mākslas studiju izstāde “Dzīvesprieks”. 
Tajā piedalījās 150 autori – dalībnieki no 7 Rīgas tēlotājas 
mākslas studijām. Izstādi apmeklēja ap 4 000 skatītāju; 

Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība tika 
nodrošināta arī 2020. gadā, finansiāli turpinot atbalstīt 
178 Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu padotībā esošos 
amatiermākslas kolektīvus un 357 darbiniekus tajos, kā arī 
117 citu dibinātāju amatiermākslas kolektīvus ar 237 amata 
vienībām.

Atbalstīti 29 projekti Rīgas amatiermākslas kolektīvu 
ievērojamu jubileju pasākumu sagatavošanai un norisei. 
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, 10 no tiem tika atcelti 
vai pārcelti uz nākamo gadu. 

Reģionālajā skatē piedalījās 3 Rīgas amatierteātri ar izrādēm, 
kuras izvirzītas no Rīgas amatierteātru festivāla “Rīga spēlē 
teātri 2019” skates. Latvijas Amatierteātru iestudējumu 
skates “Gada izrāde 2019” finālā Rēzeknē 10 labāko izrāžu 
vidū Rīgu pārstāvēja VEF Teātris ar A.Čehova “Ivanovs” 
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•  lai sagatavotu repertuāru Senioru koru svētkiem, kas 
notika 8.jūnijā Talsos, tika organizēti trīs Rīgas senioru koru 
kopmēģinājumi; 

•  organizēts Rīgas kokļu ansambļu kopkoncerts un bērnu 
tautas deju ansambļu un kolektīvu lielkoncerts, kurā 
piedalījās 700 dejotāju; 

• sarīkots Rīgas Amatierteātru festivāls 
•  skate “Rīga spēlē teātri 2018”. Piedalījās 10 Rīgas 

amatierteātri un studijas ar 2019. gada jauniestudējumiem 
un festivāla programmā vēl 4 teātri ar 2018.gada 
iestudējumiem. 

•  nodrošināti gadskārtu pasākumi, Lielās dienas svinēšana 
apkaimēs Mārtiņdienas vakarēšana un Lāčplēša dienas 
sadziedāšanās; 

•  sarīkots folkloras tradīciju pasākums “Kāzu godi”, kurā kāzu 
tradīciju demonstrējumā kopā ar Rīgas folkloras kopām 
piedalījās 5 jaunie pāri no Rīgas; 

•  sarīkots folkloras kopu Dižkoncerts, kurā Folkloras balvu 
par mūža ieguldījumu saņēma Helmī Stalte. 

Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalība valsts 
reģionālajos pasākumos: 

•  Jaunrades deju konkursa finālā Valmierā piedalījās 9 
Rīgas tautas deju ansambļi 1.vietu konkursā ieguva Rīgas 
horeogrāfi no Tautas deju ansambļa “Teiksma” un Tautas 
deju ansambļa “Vektors”; 

•  Senioru koru svētkos Talsos piedalījās visi 9 Rīgas senioru 
kori un Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” 
senioru koklētāju ansamblis “Kokļu klubs” un RMMT jauktais 
koris “Artidangā”; 

•  sadarbībā ar LNKC tika nodrošināta Starptautiskā folkloras 
deju festivāla ‘’Sudmaliņas” norise Rīgā ar viesu grupu 
priekšnesumiem Vecrīgas laukumos, festivāla atklāšanas 
koncertu Dzegužkalna estrādē, deju grupu konkursu, 
koncertiem Rīgas sociālās aprūpes centros un brīvdabas 
lielkoncerts “Trejdeviņas saules lēca” Vērmanes dārza 
estrādē. Festivālā piedalījās 500 dejotāju no 11 pasaules 
valstīm. 10 viesu deju kolektīvi no Igaunijas, Ukrainas, 
Polijas, Krievijas, Bulgārijas, Kipras, Serbijas, Indijas, 
Indonēzijas un Čīles, 7 kolektīvi no Latvijas, t.sk. 5 Rīgas 
kolektīvi. Tika pārstāvēti visu paaudžu: jauniešu, vidējās 
paaudzes un senioru deju kolektīvi. 

Tautas lietišķās mākslas studiju izstādē “Metāls un rotas’’ 
Dzelzceļa muzejā, kur piedalījās 6 Rīgas tautas lietišķās 
mākslas studijas: Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” 
studijas “Kalvis” un “Cilnis”, Kultūras centra “Iļģuciems” studija 
“Zīle” un “Ceplis”, Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas

iestudējumu. Rīgas amatierteātru režisori piedalījās izrāžu un 
meistarklašu pasākumos Rēzeknē 25.09.2020.-27.09.2020.

Saskaņā ar RD IKSD Kultūras pārvaldes 27.02.2020. nolikumu 
Nr. 29-nos “Rīgas amatierteātru festivāla „Rīga spēlē teātri 
2020” nolikums” no 01.04.2020. līdz 06.09.2020. notika 
Rīgas amatieru teātru skates I kārta un tās otrā kārta 
epidemioloģiskās situācijas dēļ tika organizēta tiešsaistē un 
daļa izrāžu tika pārceltas uz 2021. gadu. Septiņas labākās 
izrādes piedalījās izrāžu parādē “Rīga spēlē teātri 2020” 
septembrī VEF Kultūras pilī, tajā piedalījās arī divi viesu 
amatierteātri no Jelgavas un Rēzeknes. Amatierteātri šobrīd 
strādā attālināti ar aktieriem individuālajās nodarbībās. 
LNKC rīkotā reģionālā skate tika pārcelta uz nenoteiktu laiku 
epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu konkursa pirmā kārta 
notika. Uz otro kārtu tika izvirzīti – Rīgas Latviešu biedrības 
bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Knīpas un knauķi”, 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra bērnu un jauniešu 
vokālie ansambļi “Kolibri” un “Podziņas”, Kultūras un atpūtas 
centra “Imanta” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Tu un 
es”, Koncertorganizācijas “Ave Sol” bērnu vokālais ansamblis 
“Magonīte”. Otrā kārta notika tikai daļēji, Rīgas ansambļiem 
bija jāuzstājas 13.03., bet 12.03. tika noteikts ārkārtas 
stāvoklis valstī.
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muzeja studija “Auseklis”, VEF Kultūras pils studija “Māra”. 
Nodrošināta 52 Rīgas koru dalība reģionālajos koru svētkos: 
Mūzikas svētkos Balvos, E.Melngaiļa Mūzikas svētkos Limbažu 
novada Vidrižos, Kurzemes Dziesmu svētkos Liepājas 
Olimpiskajā centrā, Senioru koru svētkos Talsos, kā arī bērnu 
un jauniešu tautas deju kolektīvu dalība XII Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta 
repertuāra modelēšanas koncertā Siguldā. 

Nodrošināta 12 Rīgas amatierteātru dalība XIV Latvijas 
amatierteātru salidojumā Alūksnē. 

Nodrošināta KTMC “Ritums” 6 folkloras kopu (107 dalībnieki) 
dalība XX Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā Popē 
un Ventspils novadā, kā arī folkloras kopas “Budēļi” dalība 
Ziņģētāju un stāstnieku festivālā “Kokneses ziņģe 2019 ”. 

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākumā “Satiec savu meistaru” Rīgā piedalījušās Rīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas 
studijas. 

Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība 
starptautiskajos un partnerpilsētu pasākumos: 

•  Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2019” Igaunijā 
piedalījās VEF Kultūras pils folkloras kopa “Teikas 
muzikanti”; 

•  Divu Rīgas amatierteātru dalība Starptautiskajā Studentu 
teātru festivālā “Debiuti” Batumi, Gruzijā; 

•  RKTMC “Mazā ģilde” teātra studijas “Vinnijs” dalība 
Starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā 
“Rampa” ar Aspazijas lugas “Vaidelote” iestudējumu 
Lietuvā, Kretingā, pārstāvot Rīgu un Latviju. 

2019.gadā Rīgas pašvaldības amatiermākslas kolektīviem 
sniegts arī finansiāls atbalsts tautas tērpu iegādei un 
atjaunošanai. 

Dziesmu un deju svētku procesa ietvaros notika: 

•  II Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu konkursa I kārta, ar 
Rīgas un pierīgas sieviešu vokālo ansambļu piedalīšanos 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā; 

•  instrumentālo un tautas instrumentu ansambļu koncerts, 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde”; 

•  pasākums “Dziesmu diena”, kad visas dienas garumā uz 
trijām skatuvēm koncertēja Rīgas pilsētas pieaugušo, 
senioru un bērnu ansambļi; 
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•  vasaras pasākumu sezonas atklāšanas koncerts Rīgas 
Centrālās bibliotēkas Pludmales lasītavā Lucavsalā; 

•  VEF Kultūras pils bērnu muzikālo projektu “Jautriņš un 
naudiņš” un “Rīga pamodīsies zvanos…” izrādīšana Rīgas 
svētku koncertu cikla “Dziesmu tilti” ietvaros; 

•  Rīgas pilsētas nacionālo biedrību māksliniecisko kolektīvu 
lielkoncerts Rīgas svētku koncertu ciklā “Dziesmu tilti”, 
kur klausītāju skaits pārsniedza vairāk nekā 18 000 
apmeklētāju; 

•  Rīgas pilsētas bērnu vokālo ansambļu pirmsskolas vecuma 
grupu lielkoncerts patriotiskajā mēnesī “Mīlestības diena 
Latvijai”; 

•  Rīgas pilsētas senioru vokālo ansambļu Adventa ieskaņas 
koncerts “Atver sirdi”.

3.4.3.  Ilgtermiņa festivālu 
mērķprogrammas īstenošana

RD IKSD Pastāvīgi Saskaņā ar Rīgas festivālu mērķprogrammas 2019.-2021.
gadam konkursa rezultātiem programmā tika iekļauti 32 
festivālu projekti, t.sk. 2019.gadā tika īstenoti 30 festivāli 
Diviem festivālu projektiem 2019.gadā tika nodrošināts 
sagatavošanās posms 2020.g. norisēm. Īstenoti gan pilsētas, 
gan valsts, gan arī starptautiskie festivāli, piemēram: 

Pavasara festivāls “Windstream”, Rīgas Modes nedēļa/Riga 
Fashion Week, Rīgas Fotogrāfijas biennāle, Laikmetīgās 
mākslas festivāls “Survival Kit”, Festivāls “Rīgas Fotomēnesis”, 
Rīgas Operas festivāls, Festivāls “Rīgas Ritmi”, Mūzikas un 
mākslas festivāls “Bildes”, Starptautiskais laikmetīgās dejas 
festivāls “Laiks dejot”, Starptautiskais jaunā teātra festivāls 
“Homo Novus”, Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, 
Rīgas Starptautiskais kino festivāls “Riga IFF”, Nacionālais 
filmu festivāls “Lielais Kristaps”, Nepieradinātās mūzikas 
festivāls “Skaņu mežs”, Eiropas profesionālās leļļu mākslas 
festivāls u.c. 

Festivālus kopā apmeklētāja vairāk nekā 1 796 00 
interesentu. 

Nodrošināta 10.Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu 
ceļš 2019” projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 36 
projekti. Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā padome 
godalgoja un realizēšanai izvirzīja 15 piedāvājumus. 

Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2019” 
projekta ietvaros turpinājās sadarbība ar Latvijas Mākslas 
akadēmiju, jo 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. Studentu uzdevums bija radīt pilnīgi jaunu

Saskaņā ar Rīgas festivālu mērķprogrammas 2019.-2021. 
gadam konkursa rezultātiem, programmā tika iekļauti 32 
festivālu projekti. 2020. gadā tika īstenoti 29 festivāli. 

2020. gads kultūras un mākslas pasākumu organizētājiem 
bija īpaši sarežģīts – sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas 
stāvokli un tā laikā noteiktajiem ierobežojumiem, lai mazinātu 
Covid-19 infekcijas izplatību, virkne festivālu bija spiesti atcelt 
plānotos pasākumus vai arī pārcelt tos uz nākamo gadu.

2020. gadā festivāla norises pilnībā atcēla Rīgas Operas 
festivāls, mūzikas festivāls “Bildes” un II Starptautiskā zēnu 
solo un duetu dziedāšanas festivāla-konkursa “Rīgas Doms 
2020” rīkotāji.

Plānotās izrādes uz 2021. gadu pārcēla teātra festivāls “Zelta 
maska Latvijā”, daļu koncertu uz 2021. gadu pārcēla arī 
pavasara festivāls “Windstream”, bet pavasarī, Covid-19 pirmā 
viļņa laikā tika atcelti vairāki plānotie Starptautiskā Baltijas 
baleta festivāla koncerti. Publikas iecienītā festivāla “Rīgas 
Ritmi” rīkotājiem izdevās realizēt tikai plānotos vasaras 
sesijas koncertus. Covid-19 otrā viļņa ierobežojumu dēļ uz 
2021. gadu tika pārcelti Raimonda Paula, kā arī amerikāņu 
dziedātāja Klārka Bekhema un kubiešu pianista Roberto 
Fonsekas koncerti, bet itāļu džeza apvienības “XY Quartet” 
Eiropas tūres koncerti atcelti uz nenoteiktu laiku.

Virknei festivālu, kuru norises tika plānotas vasarā un 
agrā rudenī, izdevās pasākumus realizēt bez būtiskiem 
ierobežojumiem, piemēram, festivālam “Komēta”, laikmetīgās 
mākslas festivālam “Survival Kit”, kura izstādē bija skatāmi 
32 mākslinieku 28 mākslas darbi un mēneša garumā 
“Kommunalka-Comunity” ietvaros tika īstenotas 21 publisko 
pasākumu programmas. 
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pilsētvides objektu projektus, kā pilsētvides estētiskā 
dizaina objektus. Mācību process rezultējās ar studentu 
māksliniecisko ideju metu konkursu, kurā no 16 projektiem 
realizēšanai pilsētvidē tika atlasīti 5 projekti (attiecas arī uz 
3.6.1.aktivitāti).

Izskanēja 23. starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, kura 
koncertus varēja vērot gan klātienē, gan video un audio 
tiešraidēs tīmeklī un Latvijas Radio.

Izstādes, lekcijas, simpoziji, diskusijas un radošās darbnīcas 
gada garumā visdažādākajās norišu vietās – Latvijas 
Fotogrāfijas muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
ISSP Galerijā, Bārā-grāmatu veikalā “Bolderāja”, Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā, kinoteātrī “Kino Bize” un Rīgas 
sabiedriskā transporta pieturvietās veiksmīgi tika realizētas 
Rīgas Fotogrāfijas biennāles pasākumu programmā.

Savukārt starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus” 
par savu 2020. gadā veiksmīgi realizēto izrāžu programmu 
Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā “Kilograms 
kultūras 2020” Kategorijā “Notikums” izvirzīti fināla 
balsojumam.

Par spīti saspringtajai situācijai rudens sākumā veiksmīgi 
startēja arī festivāls “Dzejas dienas”, Baltijas jūras 
dokumentālo filmu forums, Rīgas Starptautiskais kino 
festivāls, kas saviem skatītājiem piedāvāja 129 filmas gan 
klātienē, gan, pirmoreiz festivāla vēsturē, tiešsaistē visas 
Latvijas teritorijā. Arī Nacionālais filmu festivāls un balva 
“Lielais Kristaps” 2020. gadā notika netradicionāli – gan 
balvai nominētās filmas, gan festivāla apbalvošanas 
ceremoniju skatītāji varēja skatīties virtuālajā vidē – 
tiešsaistē tīmeklī filmas.lv, tiešraidē lsm.lv LTV1.

Attālināti norisinājās arī festivāls “Prozas lasījumi”, to 
tiešraidēs varēja klausīties Latvijas Radio programmā 
“Kultūras rondo” un festivāla oficiālajā Spotify kontā. Kopumā 
tajā piedalījās vairāk nekā piecdesmit autoru no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas. 

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, 2020. gada 
Festivālus apmeklēja vai to rīkoto pasākumu tiešsaistes 
tīmeklī vēroja vairāk nekā 149 000 interesentu.

Nodrošināta Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu 
ceļš 2020” projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 
45 projekti, Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā 
padome godalgoja un realizēšanai izvirzīja 18 piedāvājumus. 
Epidemioloģiskās situācijas dēļ festivāls 2020. gada decembrī 
nenotika, bet mājaslapā www.eglufestivals.lv tika izveidota 
“virtuālā ekspozīcija” – digitalizēts festivāla 10-gadei veltītais 
katalogs “RĪGAS EGLES STĀSTS/ THE STORY OF THE RIGA 
FIR TREE” (latviešu un angļu valodā), kur apkopoti gan desmit 
gados radītie labākie vides mākslas un dizaina objekti, kā 
arī atspoguļota informācija, kas saturiski papildina festivāla 
ideju, ar skatu no sākotnējās idejas un tās attīstību.
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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 Turpinājās uzsāktā tradīcija – Rīgā dzīvojoši tautību un to 
pārstāvošo māksliniecisko kolektīvu lielkoncerti uz Origo 
Summerstage skatuves stacijas laukumā Rīgas svētku laikā, 
kur piedalījās vairāk nekā 40 dažādu mākslinieciskie kolektīvi 
triju dienu garumā.

Uzsāktā tradīcija – Rīgā dzīvojoši tautību un to pārstāvošo 
māksliniecisko kolektīvu lielkoncerti uz Origo Summerstage 
skatuves stacijas laukumā Rīgas svētku laikā, ņemot vērā 
“Origo” laukumā notiekošos renovācijas darbus, kā arī 
situāciju valstī ar Covid-19 izraisītiem apstākļiem, festivāls 
notika Vērmanes dārzā un ar situācijai pielāgotu koncepciju.

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 Atbalstīta 29 tautas lietišķās mākslas studiju darbība Rīgā, 
nodrošinot studiju vadītāju atalgojumu. Rīgas pašvaldības 
kultūras iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas studiju sekmīgai 
darbībai nodrošinātas darbnīcu telpas un iegādāts inventārs, 
darba rīki un materiāli.

Rīgas 27 Tautas lietišķās mākslas studijas rīkojušas savas 
nozares izstādes pašvaldības kultūras centros “Iļģuciems”, 
Ritums” un VEF Kultūras pilī. Tautas lietišķās mākslas 
studijas 2020.gada septembrī piedalījās Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja “Mūsdienu amatniecības festivālā” un 
Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē Latgales Podnieku 
dienās. Rīgas folkloras kopas piedalījās XXI Starptautiskajā 
Masku tradīciju festivālā Līvānos (15.02.-16.02.) un arī 
starptautisko virtuālo festivālu norisē. Epidemioloģiskās 
situācijas dēļ uz 2021. gadu tika pārcelta folkloras kopu 
skate, bet tiek izmantota video filmēšana kopu darbības 
sagatavošanai starptautiskajam folkloras festivālam “Baltica 
2022” Latvijā. 

Budžeta programmas “Atlīdzība amatiermākslas kolektīvu 
vadītājiem un speciālistiem” atbalsta finansējums 
nodrošināts kultūras centros strādājošajiem 176 kolektīvu 
vadītājiem un speciālistiem.

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 Nodrošināta Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju 
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko 
risinājumu projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 5 
piedāvājumi ar svētku noformējuma vides objektu/instalāciju 
māksliniecisko ideju skicēm, to tehniskiem risinājumiem un 
izvietojumu. Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā 
padome godalgoja un realizēšanai izvirzīja 1 piedāvājumu. 

Nodrošināta 10.Vides objektu festivāla “Ziemassvētku 
egļu ceļš 2019” projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 
36 projekti. Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā 
padome godalgoja un realizēšanai izvirzīja 15 piedāvājumus. 
Turpinājās sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju (skat. pie 
3.4.3.aktivitātes). 2019.gadā pilsētvidē svētku noformējums 
tika nodrošināts sekojošiem svētkiem un norisēm: Latvijas 
valsts simtgadei; Starptautiskajai sieviešu dienai; Lieldienām; 
LR Neatkarības atjaunošanas dienai; Vasaras saulgriežiem – 

Nodrošināta Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju 
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko 
risinājumu projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 9 
piedāvājumi, Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā 
padome godalgoja un realizēšanai izvirzīja 5 piedāvājumus.

Nodrošināta Ziemassvētku egļu noformējuma māksliniecisko 
ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu 
atlases konkursa norise. Iesniegti 9 piedāvājumi, Pilsētas 
svētku noformējuma Mākslinieciskā padome godalgoja un 
realizēšanai izvirzīja 3 piedāvājumus.

Nodrošināta Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 
2020” projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 45 projekti, 
Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā padome godal-
goja un realizēšanai izvirzīja 18 piedāvājumus.
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Līgo dienai, Rīgas svētkiem; LR proklamēšanas dienai un 
Ziemassvētkiem/ Jaungadam. 

Realizēts LR Proklamēšanas dienas tradicionālais 
mākslinieciskais vides noformējums “Ugunsnoformējums” 
ar dzīvo uguni Bastejkalnā, Pilsētas kanāla apstādījumos un 
citur pilsētā: “Uguns stabi ar latvju rakstiem”, “Latvju cimdi” 
Bastejkalnā, “Ugunsziedi” un “Plūstošie raksti” pilsētas kanālā 
pie Bastejkalna, instalācija “Latvijas zvaigznājs” Brīvības 
bulvāra liepu alejā. 

Aktīvi tika izmantots jaunizveidotais informācijas stendu 
tīklojums pilsētas centrā un apkaimēs, svētku tematikas 
plakātu un programmu eksponēšanai.

2020. gadā nodrošināts pilsētas svētku noformējums, t.sk. 
noformējuma koncepciju izstrādāšana, projektu plānošana, 
sagatavošana un realizēšanas pilsētvidē norises organizēšana 
un uzraudzība, šādiem svētkiem: Latvijas valsts simtgade; 
Lieldienas; Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
diena; Vasaras saulgrieži – Līgo diena; Rīgas svētki; Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena, t.sk. jauns vides objekts 
“Liesma” 11.novembra krastmalā, izstrādātas dzīvās uguns 
vides noformējuma koncepcijas: “Gaismas tilti” Operas, 
Brīvības laukuma un Bastejkalna gājēju tiltiņos un “Zvaigžņu 
upe” Bastejkalnā; Ziemassvētki/Jaungads – pilsētas 
galvenajās Ziemassvētku eglēs realizēti jauni mākslinieciski 
noformējumi: ”Kraukšķītis” Doma laukumā, “Konfekte” 
11.novembra krastmalā, “Meža pasaka” Rātslaukumā un 
“Rīgas gaiļi” pie VEF Kultūras pils. 

Realizēti jauni vides objekti un noformējumi: “Laiks”, “Gaiss” 
un “Singularitāte” Vērmanes dārzā, “Zeme” Esplanādē, 
“Noslēpumainais dabas saprāts” un “Zvaigžņu putekļi” 
Viesturdārzā, “Aurora” Buļļu ielas aplī, “Sieregle” pie 
Bolderājas mūzikas un mākslas skolas un LED gaismu 
noformējums Brīvības bulvāra alejā. Izstrādātas jaunas vides 
noformējuma koncepcijas: “Laika āderes telpa” Vērmanes 
dārzā un “Gaismas nesēji” Brīvības bulvāra liepu alejā. 
Realizēti svētku gaismojuma projekti apkaimēs: Anniņmuižas 
parkā, Dzegužkalnā, Ēbeļmuižas parkā, Sarkandaugavas kalna 
parkā, Alejā Biķernieku mežā un Pļavnieku bērzu birzī.

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”

2017. – 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 2019.gadā iegādāts inventārs, darba rīki un materiāli 26 
tautas lietišķās mākslas studiju sekmīgai darbībai. 

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākuma “Satiec savu meistaru” projekts Rīgā realizēts, 
piedaloties Rīgas tautas lietišķās mākslas studijām Kultūras 
un tautas mākslas centros “Ritums” un “Mazā Ģilde”, RPKIA 
Kultūras centrā “Iļģuciems” un VEF Kultūras pilī. 

Pašdarināto tērpu skate “Radošais nemiers” notika 
RCB telpās. Tajā ar pašdarinātiem tērpu ansambļiem 
un demonstrējumiem piedalījās 100 meistaru – studiju 
dalībnieču, tajā skaitā no 5 Rīgas tautas lietišķās mākslas 
studijām. Sniegumu izvērtēja profesionāla žūrija.

Rīgas folkloras kopas “Banga”, “Teikas muzikanti”, “Vilkači”, 
“Garataka”, “Grodi”, “Laiva”, “Berendejka” un Budēļi” aktīvi 
iesaistījās gadskārtu – Pavasara saulgriežu, Jāņu un 
Ziemas saulgriežu svinēšanā gan brīvajā dabā Rīgā, gan 
interneta tiešsaistē. Folkloras kopu skate epidemioloģiskās 
situācijas dēļ tika pārcelta uz 2021. gadu, bet kopu 
darbības sagatavošanai tiek izmantota video filmēšana 
starptautiskajam folkloras festivālam “Baltica 2022” Latvijā

Izstādē Jelgavas kultūras centrā jūlijā-augustā piedalījās 
Rīgas Tautas lietišķās mākslas studijas “Ataudze”, “Puduris”, 
“Vasa” un “Tīne” no Rīgas pašvaldības kultūras iestādēm.

200



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

28 Rīgas Tautas lietišķās mākslas studiju dalība: 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un 
tālāknodošanas ikgadējā projektā “Satiec savu meistaru” 
03.04.2020.-05.04.2020., rīkoja kultūras centri atbilstoši 
epidemioloģiskākai situācijai valstī.

Rīgas Centrālajā bibliotēkā novembrī attālināti notika 
pašdarināto tērpu skate “Radošais nemiers’’.

U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju

3.8.1.  Kultūras projektu konkursu 
realizēšana

RD IKSD Pastāvīgi Organizētajos kultūras projektu un pasākumu konkursu 
mērķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu kultūras 
iestādēs, koncertzālēs un pilsētvidē pilsētas iedzīvotājiem  
un viesiem. 

2019.gadā organizētajos kultūras projektu finansēšanas 
konkursos tika izskatīti 814 projektu pieteikumi, no tiem 
atbalstīti 497 projekti, t.sk.: 

•  Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursam 
2019.-2021.gadam apstiprināti 50 projektu pieteikumi 
atbalstīti 32 festivālu projekti;

•  Kultūras projektu finansēšanas konkursā tika izskatīti 284 
projektu pieteikumi, atbalstīti 147, no tiem pa nozarēm: 
mūzika – 44, deja – 10, teātris – 11, vizuālā māksla – 15, 
audiovizuālā māksla – 11, muzeju darbība – 5,  
grāmatniecība – 15, pilsētas kultūrvide – 8, 
starpdisciplinārie projekti – 28. Realizēti 143 projekti;

•  Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā izvērtēti 295 
projekti, atbalstīti 196;

•  Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā 
izvērtēti 190 projekti, atbalstīti 122 projekti, sekojošajās 
pasākumu sadaļās: Lieldienu pasākumi un koncerti – 12, 
LR Neatkarības atjaunošanas diena – 7, Mātes un Ģimenes 
diena – 6, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena – 6, 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi – 4, 
Ielīgošanas pasākumi – 5, Līgošana Rīgā – 2, Rīgas svētki 
2019 – 16, Mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts 2019” –  
21, Lāčplēša dienas pasākumi – 9, LR proklamēšanas 
101.gadadienai veltīti koncerti un pasākumi – 7, Ziemas 
saulgriežu sarīkojumi, Adventa un Ziemassvētku koncerti/
pasākumi, Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi – 27.

Lai nodrošinātu daudzveidīgas festivāla programmas 
izveidošanu tika izsludināts projektu finansēšanas konkurss 
gaismas festivālam “Staro Rīga 2019”. Konkursā atbalstīti  
17 projekti.

Kultūras projektu un pasākumu konkursu mērķis ir nodrošināt 
mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras 
pakalpojumu piedāvājumu kultūras iestādēs, koncertzālēs  
un pilsētvidē pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

2020. gadā organizētajos kultūras projektu finansēšanas 
konkursos tika izskatīti 1088 projektu pieteikumi, no tiem 
atbalstīti 418 projekti, t.sk.:

•  RD Kultūras projektu finansēšanas konkursā tika izskatīti 
186 projektu pieteikumi, atbalstīti 102, no tiem pa nozarēm: 
mūzika – 21, deja – 7, teātris – 10, vizuālā māksla – 17, 
audiovizuālā māksla – 13, muzeju darbība – 5, grāmatniecība 
– 10, starpdisciplinārie projekti – 19. 

•  Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā tika izvērtēti  
306 projekti, atbalstīti 153 projekti;

•  Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā tika 
izvērtēti 205 projekti, atbalstīts 131 projekts šādās pasākumu 
sadaļās: Lieldienu pasākumi un koncerti – 11, Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas diena – 8, Mātes 
un Ģimenes diena – 7, Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena – 8, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
pasākumi – 1, Ielīgošanas pasākumi – 7, Līgošana Rīgā – 2, 
Rīgas svētki 2020 – 26, Mūsdienu kultūras forums “Baltā 
nakts 2020” – 14, Lāčplēša dienas pasākumi – 9, Latvijas 
Republikas proklamēšanas 102.gadadienai veltīti koncerti 
un pasākumi – 10, Ziemas saulgriežu sarīkojumi, Adventa un 
Ziemassvētku koncerti/pasākumi, Jaunā gada sagaidīšanas 
pasākumi – 28.

Lai nodrošinātu daudzveidīgas festivāla programmas 
izveidošanu tika izsludināts projektu finansēšanas konkurss 
gaismas festivālam “Staro Rīga 2020”. Konkursā tika atbalstīti 
14 projekti.
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Saistībā ar COVID-19 pandēmiju un 2020. gadā divas reizes 
valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, virkni projektu nevarēja 
realizēt, bet vēl lielu daļu no tiem bija iespēja īstenot tikai 
samazinātam apmeklētāju skaitam vai arī, straumējot to 
norisi tīmeklī, tādējādi nodrošinot apmeklētājiem iespēju 
pasākuma norisi vērot attālināti.

Nodrošināta arī konkursu realizēšana (informācija 3.6.1. 
aktivitātē):

•  Svētku noformējuma, vides objektu/ instalāciju 
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko 
risinājumu projektu atlases konkursa realizēšana;

•  Ziemassvētku egļu noformējuma māksliniecisko ideju skiču 
un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases 
konkursa realizēšana; 

•  Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 2020” 
projektu atlases konkursa realizēšana; 

•  Ziemassvētku/Jaungada pilsētvides noformējuma projektu 
līdzfinansēšanas konkurss.

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)

2017. – pastāvīgi Pašvaldības dibinātiem amatiermākslas kolektīviem, kuriem 
nepietiek mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras centros, 
mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas pašvaldības izglītības 
iestādēs. 2019.gadā noslēgts līgums par VEF Kultūras pils 
kolektīvu darbību RD Finanšu departamenta telpās Brīvības 
gatvē 266. 

Dažādu kultūras aktivitāšu mēģinājumiem, izrādēm, 
koncertiem, izstādēm un citiem pasākumiem pieejamas  
NVO nama telpas.

Pašvaldības dibinātiem amatiermākslas kolektīviem, kuriem 
nepietiek mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras centros, 
mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas pašvaldības izglītības 
iestādēs, kā arī pieejamas NVO nama telpas. 

AI Pastāvīgi dažāda veida pasākumiem (izpilddirekcijas telpas, 
Krāsotāju ielas 12 “KOKA Rīga” telpas)

Pastāvīgi dažāda veida pasākumiem (izpilddirekcijas telpas, 
Krāsotāju ielas 12 ‘’KOKA Rīga’’ telpas).

PI Pārdaugavas svētki-ikgadējs pasākums Arkādijas parkā, 
Uzvaras parkā, Aktīvās atpūtas zonā, pie Māras dīķa, Katoļu 
ģimnāzijas telpās. Regulāras izstādes Izpilddirekcijas telpās. 
Zilā karoga aktivitātēm veltīti pasākumi, bērnu un jauniešu 
zīmējumu konkursa atklāšana, Nevalstisko organizāciju 
informatīva izstāde.

 Regulāras foto un zīmējumu izstādes Izpilddirekcijas telpās. 
Zilā karoga akcijai veltīta informatīva izstāde.

Citi iecerētie pasākumi nevarēja notikt sakarā ar Covid-19 
ierobežojumiem.

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

RCB Juglas filiālbibliotēkā organizētas 2 tikšanās ar 
ievērojamām personībām (D.Priedi un R.Melnaci).

 ZI telpās organizētas 4 mākslas un foto darbu izstādes un 
tikšanās ar māksliniekiem.
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3.9.5.  Sadarbības īstenošana ar valsts 
kultūras institūcijām kultūras 
pakalpojumu pieejamībai

RD IKSD 2017. – pastāvīgi Notikusi valsts un pilsētas nozīmes pasākumu koordinēšana, 
saskaņošana un organizēšana sadarbībā ar pašvaldības 
un valsts institūcijām, t.sk. Rīgas pilsētas izpilddirekcijām, 
pašvaldības atbildīgajām institūcijām un dienestiem, valsts 
un pašvaldības policiju, LR Saeimas Protokola nodaļu, LV 
Prezidenta kanceleju, LR Kultūras ministriju, LR Aizsardzības 
ministriju, NBS u.c

Notikusi valsts un pilsētas nozīmes pasākumu norišu 
koordinēšana un saskaņošana sadarbībā ar pašvaldības 
un valsts institūcijām, t.sk. Rīgas pilsētas izpilddirekcijām, 
pašvaldības atbildīgajām institūcijām un dienestiem, valsts 
un pašvaldības policiju, LR Saeimas Protokola nodaļu, LV 
Prezidenta kanceleju, LR Kultūras ministriju, LR Aizsardzības 
ministriju, NBS u.c.

3.9.6.  Sadarbības īstenošana pieminekļu 
uzturēšanas un attīstības jomā

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Sadarbība ar: 

•  LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju.
•  pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās.
•  Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas 

pašvaldībām u.c. 

Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa  
un Rīgas Brāļu kapos.

Sadarbība ar: 

•  LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju.
•  pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās.
•  Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas 

pašvaldībām u.c. 

Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa  
un Rīgas Brāļu kapos.

Būvvalde Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji darbojas RD Pieminekļu 
padomes sastāvā – regulāri piedalās Pieminekļu padomes 
sēdēs, kā arī pieminekļu maketēšanas procesā dabā.

Pēc Pieminekļu padomes pozitīva atzinuma saņemšanas 
Būvvalde izskata un saskaņo pieminekļa, tēlniecības 
dekoratīvā veidojuma, piemiņas zīmes vai vides mākslas 
objekta uzstādīšanas projektu. Ja objekts plānots Rīgas 
vēsturiskajā centrā, tā aizsardzības zonā vai citā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, 
Būvvalde jautājumu virza izskatīšanai arī Rīgas vēsturiskā 
centra saglabāšanas un attīstības padomē un Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde. 

Būvvalde konsultē interesentus par procedūru, kādā kārtībā 
risināmi jautājumi par pieminekļu vai vides mākslas objektu 
uzstādīšanu Rīgā.

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji darbojas RD Pieminekļu 
padomes sastāvā – regulāri piedalās Pieminekļu padomes 
sēdēs, kā arī pieminekļu maketēšanas procesā dabā. 

Pēc Pieminekļu padomes pozitīva atzinuma saņemšanas 
Būvvalde izskata un saskaņo pieminekļa, tēlniecības 
dekoratīvā veidojuma, piemiņas zīmes vai vides mākslas 
objekta uzstādīšanas projektu. Ja objekts plānots Rīgas 
vēsturiskajā centrā, tā aizsardzības zonā vai citā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, 
Būvvalde jautājumu virza izskatīšanai arī Rīgas vēsturiskā 
centra saglabāšanas un attīstības padomē un Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde.

Būvvalde konsultē interesentus par procedūru, kādā kārtībā 
risināmi jautājumi par pieminekļu vai vides mākslas objektu 
uzstādīšanu Rīgā.

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 Tiek turpināta projektu konkursu organizēšana gan NVO, 
gan RD pakļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, 
brīvprātīgā darba, kā arī konkurss apkaimju iniciatīvu 
atbalstam. Kopumā 2019.gadā atbalstīta 71 projekta 
īstenošana. No tiem 3 projekti atbalstīti konkursa ietvaros 
RD IKSD un RD LD padotībā esošo iestāžu brīvprātīgā darba 
programmu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Turpināta projektu konkursu organizēšana gan NVO, gan RD 
pakļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā 
darba, kā arī konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam. Kopumā 
2020.gadā atbalstīta 75 projektu īstenošana, no tiem 7 
brīvprātībā darba veicināšanai. 

Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot iespējas izmantot 
telpas un aprīkojumu NVO informatīviem, kultūras un 
izglītojošajiem pasākumiem 255 NVO, kā arī
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Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot iespējas 
izmantot telpas un aprīkojumu NVO informatīviem, 
kultūras un izglītojošajiem pasākumiem 254 NVO, kā arī 
administratīvajam darbam. NVO namā tiek organizētas 
informatīvas un izglītojošas aktivitātes, kā arī sniegtas 
konsultācijas NVO kapacitātes stiprināšanai. To apmeklējuši 
40 600 rīdzinieku. Izdoti 11 ikmēneša elektroniskie izdevumi 
“NVO nama ziņas”. Izveidota informācijas apmaiņas datu bāze 
(vairāk nekā 1 000 adresēm). 

NVO nams 2019.gadā noorganizēja 59 pasākumus, t.sk. 
39 informatīvi izglītojošus seminārus NVO aktuālajos 
jautājumos, 7 NVO tīklošanās pasākumus un pieredzes 
apmaiņas pasākumus, 2 konsultāciju dienas, kā arī 11 izstādes, 
t.sk. NVO veidoto ceļojošo izstādi Latvijas 100-gadei. 

NVO namā notikušajās biedrību organizētajās aktivitātēs 
kopā bijuši 39 700 cilvēki. NVO nama organizētajos 
pasākumos kopā ir bijuši 705 apmeklētāji. 

Vidēji gada laikā sniegtas 700 konsultācijas NVO pārstāvjiem 
un nama apmeklētājiem. 

Nodrošināta līdzdalība Vislatvijas akcijā “Gada brīvprātīgais” 
un Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums. 

2019.gadā notikuši 6 mazie iedzīvotāju forumi, lai veicinātu 
iedzīvotāju līdzdalību savās apkaimēs un pilsētā kopumā.

administratīvajam darbam. NVO namā tika organizētas 
informatīvas un izglītojošas aktivitātes, kā arī sniegtas 
konsultācijas NVO kapacitātes stiprināšanai, ko apmeklēja 29 
970 rīdzinieki. Izdoti 11 ikmēneša elektroniskie izdevumi “NVO 
nama ziņas” vairāk nekā 1 000 adresātu.

NVO nams 2020.gadā organizēja 45 pasākumus, t.sk. 
32 informatīvi izglītojošus seminārus (no tiem 14 attālināti), 
4 NVO tīklošanās pasākumus un pieredzes apmaiņas 
pasākumus, 1 konsultāciju dienu, kā arī 8 izstādes. Pandēmijas 
dēļ NVO nama darbība klātienē bija apturēta aptuveni 2,5 
mēnešus.

Namā notikušajos biedrību organizētajās aktivitātēs kopā 
bijuši 28 550 cilvēki. NVO nama organizētajos pasākumos 
kopā ir bijuši 1 420 apmeklētāji (gan klātienē, gan attālināti).

Vidēji gada laikā sniegtas 700 konsultācijas NVO pārstāvjiem 
un nama apmeklētājiem.

Nodrošināta līdzdalība Vislatvijas akcijā “Gada brīvprātīgais” 
un Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākumā, kas notika 
video ieraksta veidā un tika rādīts televizījas kanālā “TV24” 
5.decembrī.

2020.gadā notika 1 mazais iedzīvotāju forums lai veicinātu 
iedzīvotāju līdzdalību savā apkaimē un pilsētā kopumā.

RD LD Aktivitātes ietvaros veiktas šādas darbības:

•  notikušas 4 nometnes līdzatkarīgām personām. 
•  notikušas 40 nometnes/pārgājieni bērniem un jauniešiem 

no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm veicinot šo 
personu psiholoģisko veselību.

nodrošināta senioru zvanu centra darbība. Senioru zvanu 
centrā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 darbojas 
viens līdz trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā 
nodarbināti aptuveni 30 seniori), atbildot uz citu senioru 
zvaniem un sniedzot konsultācijas par dažādām aktualitātēm, 
kas notiek Rīgas pilsētas pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot 
tos un palīdzot atrast domubiedrus. 2019.gadā saņemti 435 
zvani. 

Nodrošināta senioru zvanu centra darbība. Senioru zvanu 
centrā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 darbo-
jas viens līdz trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā 
nodarbināti aptuveni 30 seniori), atbildot uz citu senioru 
zvaniem un sniedzot konsultācijas par dažādām aktualitātēm, 
kas notiek Rīgas pilsētas pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot 
tos un palīdzot atrast domubiedrus. Arī COVID-19 pandēmijas 
laikā tika nodrošinātā senioru zvanu centra darbība, papildus 
piesaistot RD LD Veselības pārvaldes speciālistus, kas 
nodrošināja krīzes komunikāciju ar senioriem, kas zvanīja uz 
tālruni ar COVID-19 saistītos jautājumos. Kopumā saņemti 
750 zvani.
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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 Tika uzsākta projektu konkursa “Latviešu valodas 
apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas 
iedzīvotājiem 2019.-2021.gadam” ietvaros 7 atbalstīto 
projektu īstenošana. Kursus uzsāka 1 213 kursanti, bet 
pabeidza 953 kursanti.

Projektu konkursa rezultātā atbalstīti 7 projekti, latviešu 
valodas apguvi uzsāka 1 199 personas, savukārt pabeidza 780 
Rīgas iedzīvotāji. Saistībā ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, 
iestādēm nācās pāriet uz attālinātām mācībām, tāpēc 
salīdzinoši liela daļa kursantu pirmajā pusgadā mācības 
nebeidza.

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 Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā 
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD 
padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu 
finansiāla atbalsta saņemšanai iecietības veicināšana un 
jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā kopā atbalstīti 12 
projekti.

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā 
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD 
padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu 
finansiāla atbalsta saņemšanai iecietības veicināšanas un 
jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā kopā atbalstīti  
12 projekti.

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 Izstrādāti 4 projektu pieteikumi migrācijas un remigrācijas 
jomā, no kuriem 2 ir atbalstīti – “Eiropas Integrācijas pakts” 
(EPI) un “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. 
To īstenošana sāksies 2020.gadā.

Īstenots projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi 
pašvaldībās”, tā ietvaros izveidota rokasgrāmata remigran-
tiem četrās valodās, lai cilvēkiem, kas plāno atgriezties 
Latvijā būtu vieglāk plānot savu atgriešanos, zinot, kas 
būtu sakārtojams pirms atgriešanās un kādi ir pirmie soļi 
atgriežoties Latvijā, lai ātrāk un vienkāršāk varētu sakārtot 
sev svarīgos jautājumus. 

Sākta projekta “Eiropas integrācijas pakts” īstenošana, 
kura ietvaros izveidots Rīgas Starpkultūru indeksa 
pārskats, izvēlētas prioritātes, kuras tiks attīstītas projektā. 
Noorganizētas 3 apaļā galda diskusijas un izstrādātas 

rekomendācijas turpmākai darbībai.

U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām

4.4.1.  Dažādu sociālo grupu sociālās 
iekļaušanas veicināšana un jaunu 
prasmju apgūšana un attīstīšana, 
izglītošana veselības veicināšanas 
un slimību profilakses jautājumos

RD IKSD Pastāvīgi Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā 
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD 
padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu 
finansiāla atbalsta saņemšanai sociālās integrācijas 
veicināšanas nodrošināšanas jomā kopā atbalstīti 17 projekti.

2020.gadā Sabiedrības integrācijas programmas projektu 
konkursā biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju 
un RD padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas 
projektu finansiāla atbalsta saņemšanai sociālās integrācijas 
veicināšanas nodrošināšanas jomā kopā atbalstīti 21 projekts.

RD LD Notikuši 2 publiskie pasākumi vecāka gadagājuma cilvēkiem 
viņu psihoemocionālās veselības veicināšanai “Diena labām 
domām”. 

Notikusi 1 nometne (izdzīvošanas nometne) zēniem  
no RP Bērnu un jauniešu centra. 

Notikušas 5 veselību veicinošas ekskursijas iedzīvotājiem 
vecuma grupā 55+. 

Notikušas 13 nodarbības garīgās veselības veicināšanai ar 
mākslas terapijas elementiem gan tiešsaistē, gan klātienē.
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Notikušas 3 nometnes bērniem un jauniešiem no RP Bērnu  
un jauniešu centra. 

Notikušas 5 nometnes bērniem ar invaliditāti un viņu 
pavadoņiem.

U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības

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

RD LD 2017.-2019. Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības 
pedagoģijā “Mīlestības terapija manam bērnam un man”  
(23 nodarbības). 

Notikušas nodarbības (vecāku sapulces) izglītības iestādēs 
pirmsskolas un 1.-4.klašu audzēkņu vecākiem par bērnu 
psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides 
veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai (notikušas 111 vecāku 
sapulces). 

Notikušas 23 nodarbības topošajiem vecākiem “Pāru attiecību 
stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un 
audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu 
emocionālo veselību”. 

Īstenota izdevuma “Mūsu Bērns” maketa aktualizēšana, 
iespieddarbu veikšana un piegāde (9 600 eksemplāri), lai 
nodrošinātu jauno vecāku informēšanu par bērna aprūpi un 
veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi. 

Izdots izglītojošs materiāls pirmsskolas vecuma bērnu 
vecākiem – terapeitisko stāstu grāmata darbam ar vecākiem. 

Nodrošināta nodarbību vadīšana pāriem par savstarpējo 
attiecību stiprināšanu (kopā 8 nodarbības). 

Nodrošinātas 5 izglītojošas atbalsta Novadītas 25 vecāku 
sapulces “Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā un praksē” par 
bērnu drošību izmantojot jaunās tehnoloģijas. 

Novadītas 22 vecāku sapulces izglītības iestādēs par 
veselības veicināšanas tēmām, tai skaitā par atkarību 
profilaksi. 

Notikušas 10 nodarbības Pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem. 

Sagatavoti raksti publicēšanai mājas lapā  
www.veseligsridzinieks.lv un informēta sabiedrība par ar 
ģimenes veselību saistītām tēmām. 

Notikušas 273 vingrošanas nodarbības jaunajiem vecākiem 
ar mazuli. 

•  Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības 
pedagoģijā “Mīlestības terapija manam bērnam un man” 
(30 nodarbības); 

•  notikušas nodarbības (vecāku sapulces)  izglītības iestādēs 
pirmsskolas un 1.-4.klašu audzēkņu vecākiem par bērnu 
psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides 
veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai (notikušas 100 
vecāku sapulces). 

•  notikušas 27 nodarbības topošajiem vecākiem “Pāru 
attiecību stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu 
aprūpē un audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju 
un bērnu emocionālo veselību”. 

•  īstenota izdevuma “Mūsu Bērns” maketa aktualizēšana, 
iespieddarbu veikšana un piegāde (9 700 eksemplāri), lai 
nodrošinātu jauno vecāku informēšanu par bērna aprūpi un 
veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi; 

•  īstenotas 26 Izglītojošas pilotnodarbības pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērnu vecākiem “Droša piesaiste, 
tās stiprināšanas nozīme” – izmantojot terapeitisko stāstu 
grāmatu; 

•  nodrošināta 4  nodarbību vadīšana pāriem par savstarpējo 
attiecību stiprināšanu; 

•  sniegtas tiešsaistes konsultācijas un pshinoemocionālais 
atbalsts vecākiem un bērniem par stresu, savstarpējām 
attiecībām un komunikāciju krīzes laikā; 

•  sagatavoti raksti publicēšanai mājas lapā  
www.veseligsridzinieks.lv un informēta sabiedrība par  
ar ģimenes veselību saistītām tēmām;

•  īstenotas 6 tiešsaistes lekcijas vecākiem Facebook kontā 
“Veselīgs rīdzinieks-veselā Rīgā” par bērnu veselības 
vecināšanas un profilakses jautājumiem; 

•  izglītoti vecāki (BEA programmas īstenošana) par 
bērnu agrīno psihoemocionālo attīstību un drošas vides 
veidošanas veicināšanu bērna attīstībai (izņemot RSD 
klientus) (kopā 77 nodarbības); 

•  izglītoti topošie un jaunie vecāki programmā “Vecāku 
skola”, iekļaujot lekcijas un nodarbības par sagatavošanos 
dzemdībām, zīdīšanu, hendlingu, vingrošanu ar mazuli. 
Notikusi 180 nodarbība gan tiešsaistē, gan klātienē; 
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Notikušas 1150 zīdīšanas apmācības. 

Notikušas 552 vingrošanas nodarbības grūtniecēm.

Notikušas 44 veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm  
ar bērniem.

Notikušas 100 hendlinga nodarbības. 

Izstrādātas un mājas lapā ievietotas info lapas par 
zīdaiņu drošību: Mazuļa gulta, Mazuļa apģērbs, Mazulis un 
mājdzīvnieki, Rotaļlietu izvēle, Bērna istaba, Ar mazuli ceļā, 
Jaundzimušā un zīdaiņa vannošana, 5 drošības baušļi. 

Kopā ar portālu riga.lv izstrādāts videoseriāls par 
jaundzimušo un zīdaiņu drošību; materiāls izvietots portālā 
riga.lv un Dzemdību nama Facebook profilā.

•  notikušas 112 vingrošanas nodarbības grūtniecēm gan 
tiešsaistē, gan klātienē.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  īstenots Ģimenes skolas Tēvu dienas pasākums (09.03.),  
kas translēts arī Dzemdību nama Facebook kontā un 
portālā “Mammāmuntētiem”;

•  uzsākts Ģimenes skolas videolekciju cikls Facebook: 
“Dzemdības COVID-19 laikā” (17.04), “Zīdīšana” (09.04, 
22.04, 07.05.), “Uzturs grūtniecības laikā” (13.04.), 
“Gatavošanās dzemdībām”; krievu valodā – 06.04. 
un 21.05.; latviešu valodā 29.04. un 05.05., “Kādus 
izmeklējumus veic jaundzimušajiem?” (19.05).

•  sadarbībā ar portālu “TVNET” izveidota rubrika 
#paliecmājās un gatavojies radībām, kā arī izveidotas  
2 videoreportāžas par COVID-19 ietekmi uz grūtniecību un 
jaundzimušo (17.03., 19.03.).

•  bērnu aizsardzības dienā 1.jūnijā Rīgas Dzemdību namā 
notika labdarības iniciatīvas “Atbildīga izvēle no pirmās 
dzīves dienas” atklāšanas pasākums ar mediju piedalīšanos. 
Kampaņas laikā 100 jaundzimušajiem tika uzdāvināti Neste 
Latvija sarūpēti zīdaiņu pūriņi. 

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 
esošajām iestādēm; 

NVO)

2017.-2019. Novadītas apmācības veselības veicināšanā “Vienaudzis – 
vienaudzim”, apmācīti 37 vienaudži – izglītotāji. Apmācību 
beigās jaunieši devās apmācību izbraukuma nometnē, kurā 
pilnveidoja savas līderu prasmes. 

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 lekcijas.

Notikusi 331 Interaktīva forumteātra nodarbība bērnu un 
jauniešu garīgās veselības veicināšanai, samazinot mobinga 
izplatību.

Notikušas 50 nodarbības vispārizglītojošo skolu vecāko klašu 
un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem par motivāciju, 
mērķu sasniegšanu. 

Notikušas 360 nodarbības jauniešiem peldētapmācībā.

Novadītas 93 apmācības BJC un personām ar garīga rakstura 
trauc. par personīgo higiēnu/reproduktīvo veselību.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  notikušas 30 tiešsaistes radioreportāžas jauniešu raidstacijai 
Radio NABA (radījums “NABrīts”) par demogrāfiju, ģimenes 
plānošanu, vecāku atbildību, aprūpējot jaundzimušos u.tml.;

•  vadītas lekcijas-diskusijas jauniešiem (7.-9. un 10.-12.klašu 
vecuma grupās) par ģimenes vērtību stiprināšanu; 

•  kopā ar Valsts policiju īstenots projekts “Līderi jauniešu 
veselībai – zinošs un vesels”, kopumā iesaistot un izglītojot 
11 jauniešus līderus; 

•  novadītas 12 grupas (iesaistīti 65 skolēni) skolēniem par 
psihoemocionālo veselību (Sociāli-emocionālo dzīves 
prasmju attīstīšana; Agresijas intervence; Stresa ietekme uz 
jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt); 

•  notikušas 13 nodarbības jauniešiem peldētapmācībā.

RD IKSD Ar RD IKSD atbalstu biedrība “Dzīves kvalitātes studija 
“FunA”” organizēja jauniešu kapacitātes stiprināšanas

Jauniešu dalība RD LD īstenotajos projektos.
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projektu “Up!”. Projekta ietvaros jauniešiem iespēja realizēt 
savas idejas, pilnveidojot dzīvei noderīgas prasmes, piedalies 
un gūt pieredzi uzņēmējdarbības, sociālā darba, režijas un 
citās jomās. 

Tika atbalstīts biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 
aicinājums Rīgas jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem 
pieteikt savu dalību projektā “VIENA DZĪVĪBA”. Pēc projekta 
noslēguma jaunieši turpmāk var darboties Latvijas Sarkanā 
Krusta Jaunatnē kā brīvprātīgie vienaudžu izglītotāji, mācot 
bērniem un citiem jauniešiem pirmo palīdzību kā arī asistēt 
un kopā ar profesionāļiem sniegt pirmo palīdzību publiskos 
pasākumos, piemēram, Dziesmu un deju svētkos, mūzikas 
festivāli u.c. 

Gandrīz 300 skauti un gaidas no visas Latvijas tikās nometnē 
“Rudens cerība 2019” ar mērķi mācīties rūpēties par sevi, savu 
ģimeni un sabiedrību kopumā, kā arī gūt izprati par to, kas 
notiek ar valsti krīzes apstākļos. No Rīgas nometne ir Rīgas 
155.skautu vienības organizēta, kura notika 22 reizi un tajā 
piedalījās vienības no Rīgas (Centra, Miera ielas, Imantas, 
Teikas, Ķengaraga, Pārdaugavas apkaimēm). Nometne tika 
veidota ar Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības ministrijas, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta u.c. atbalstu.

4.5.4.  Ikgadējo PVO dienu pasākumu 
organizēšana, attīstot organizāciju 
un dažādu sabiedrisko veidojumu 
partnerības principu

RD LD 2017. – pastāvīgi RDLD sadarbībā ar projektu “Mēs par veselīgu Rīgu! – 
daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi” organizēja “Tēvu dienu”, kuras ietvaros 
ikviens rīdzinieks tika aicināts veselīgi pavingrot, izmērīt 
savu asinsspiedienu un saņemt konsultācijas par veselīgu 
dzīvesveidu un noteikt savu cukura un holesterīna līmeni 
asinīs. 

RD LD piedalījās bērnu un jauniešu svētku pasākumā “Nāc 
un piedalies” ar veselību veicinošu tēmu “Ģimene – drošības 
saliņa”. 

Pasaules HIV dienas (1.decembris) ietvaros nodrošināta 
iespēja un informācijas izplatīšana sabiedrībā par iespējām 
veikt HIV eksprestestus t.sk. 3 Latvijas Sarkanā Krusta istabās

Saistībā ar COVID-19 situāciju valstī publiski pasākumi 
nenotika, t.sk. Tēva dienas pasākums, kurš tika atzīmēts ar 
ierakstu Facebook kontā.

RD IKSD RD LD projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicināja 
uz bezmaksas veselības veicināšanas nodarbībām 
ģimenes ar bērniem, kā arī uz dažādām lekcijām, par bērnu 
psihoemocionālo veselību un attīstību, traumatisma profilaksi 
un veselīgu uzturu, piemēram, “Biežāk sastopamie

RD LD projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!” tika pagarināts un 
finansējums piešķirts vēl uz trijiem gadiem. Projekta ietvaros 
iedzīvotājiem tiek piedāvātas bezmaksas aktivitātes, kā 
piemēram, nūjošanas, ciguna, jogas nodarbības, vingrošanas 
nodarbības baseinā un ekskursijas iedzīvotājiem vecuma 
grupā 55+, dažādas nodarbības un lekcijas skolēniem, 
nodarbības jaunajiem un topošajiem vecākiem u.c. 
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psihoemocionālie traucējumi, to pazīmes un palīdzības 
sniegšanas iespējas’’, “Atkarību profilakse”, ”Virssvara kabinets 
bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu” u.c. 

RD IKSD organizēja un īstenoja dažādas sporta aktivitātes, 
piemēram, ģimenes sporta diena, pirmsskolu izglītības iestāžu 
sporta dienas, sporta diena Rīgas apkaimēs, skriešanas 
seriāli, nakts skrituļošanas pasākums, velomaratoni, kur 
atbilstošas distances tika izveidotas tieši bērniem. 2019.gadā 
kultūras iestādes organizēja dažādus pasākumus tieši bērnu 
mērķauditorijai. Kopā 106 pasākumus, kurus apmeklēja vairāk 
nekā 69 000 interesentus (t.sk. pieaugušie). 

Notikuši arī Rīgas Centrālās bibliotēkas projekti bērniem –  
kopā 649 pasākumi, kurus apmeklēja vairāk nekā 11 600 
dalībnieku.

2020.gadā vairākas projekta aktivitātes tika atliktas vai pat 
atceltas, ņemot vērā 09.06.2020. MK noteikumus Nr.360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas 
izplatības ierobežošana”. 

Valstī COVID-19 pandēmijas noteiktie ierobežojumi ietekmēja 
ikgadējo PVO dienu pasākumu organizēšanu. 

4.5.5.  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 
esošajām iestādēm; 

NVO)

2017.-2019. Nodrošinātas 6 grupas (24 nodarbības) sniedzot 
psihoemocionālu atbalstu un informāciju vecākiem, kuru bērni 
uzsāk mācības pirmajā klasē.

Īstenota apmācību programma divām vecāku grupām (16 
nodarbības) “Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un 
pusaudžu audzināšanā” (izņemot RSD klientus). 

Notikušas 5 atbalsta grupas (40 nodarbības) vecākiem, 
kuri bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka – 
izglītojošas programmas “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, 
iespējas bērniem””.

Izglītojošas programmas  “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, 
iespējas bērniem”” vadīšanas nodrošināšana viena vecāka 
ģimenēm (kopā 4 grupas).

Apmācību īstenošana par vecāku kompetences stiprināšanu 
bērnu un pusaudžu audzināšanā (izņemot RSD klientus) 
(kopā 16 nodarbības).

Īstenotas 15 tiešsaistes nodarbības vecākiem par bērnu 
uzvedības problēmu rašanās cēloņiem.

RD IKSD Turpinājās sadarbība ar valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistiem saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu 
starp RD IKSD, RD LD, Rīgas bāriņtiesu un RPP. Speciālistu 
sadarbība ar institūcijām ir notikusi 11 145 reizes. Visaktīvākā 
sadarbība ir ar sociālo dienestu, valsts un pašvaldības 
policiju, kā arī ar bāriņtiesu. 

Sniegtas konsultācijas vecākiem par atbalsta pasākumu 
ieteikšanu bērniem ar speciālajām vajadzībām un viņu 
veiksmīgai iekļaušanai vispārizglītojošajās skolās. 

Noorganizētas 2 vecāku efektivitātes grupas, kurās piedalījās 
36 vecāki.

Turpinājās sadarbība ar valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistiem saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu 
starp RD IKSD, RD LD, Rīgas bāriņtiesu un RPP. Speciālistu 
sadarbība ar institūcijām ir notikusi vairāk nekā 9 300 reizes. 
Visaktīvākā sadarbība ir ar Rīgas sociālo dienestu, valsts un 
pašvaldības policiju, kā arī ar Rīgas bāriņtiesu. 
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4.5.6.  PII pedagogu izglītošana darbam ar 
audzēkņu vecākiem

RD LD
(sadarbībā ar RD 

IKSD un PII)

2017.-2019. Pamatojoties uz sadarbības līgumu starp RD IKSD, biedrību 
“Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu 
“Centrs Dardedze” par kompleksas preventīvas programmas 
“Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošanu 
Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
2019. gadā, pēc programmas “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs” apguves, saņēma sertifikātus 6 Rīgas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes. Projekta ietvaros 
iesaistītajām pirmsskolām nodibinājums “Centrs Dardedze” 
nodrošina supervīzijas un konsultē pirmsskolu darbinieku 
komandas par bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanas 
iespējām grupas kolektīvā (attiecas arī uz aktivitāti 1.1.3.). 

175 pirmsskolu izglītības pedagogi pilnveidojuši profesionālo 
kompetenci kursos “Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā”, 
kā arī 120 pirmsskolas skolotāju palīgi izglītoti kursos par 
tēmu “Bērnu emocionālā audzināšana”.

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” programmas 
“Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” ietvaros 
nodrošināja 54 PII pedagogiem tālākizglītības programmu 
apguvi – “Laboratorija pedagogiem”, “Bērna labsajūtas 
mērījums” u.c. 

Programmas ietvaros nodibinājums “Centrs Dardedze” 
nodrošināja 35 PII pedagogiem mācības un 26 PII saņēma 
metodisko materiālu komplektu. 

Pirmsskolu pedagogi tika izglītoti arī audzināšanas jomā un 
bērnu tiesību aizsardzības jomā.

RD LD COVID-19 ietekmē aktivitātes nenotika, jo pedagogiem 
bija citi izaicinājumi un PII nebija iespējams apmeklēt klātienē, 
tāpēc arī nenotika grupu apmācības.

4.5.7.  Lēmuma par daudzbērnu ģimeņu 
reģistra izveidi izstrāde

RD LD
(sadarbībā ar 

RD IKSD; RD FD; 
RD ITC; RD MVD; 
RD ĪD; RSD; Rīgas 
bāriņtiesu; RP SIA 
“Rīgas satiksme”)

2019.–2020. Uz 31.12.2019. reģistrā bija reģistrētas 4 543 ģimenes ar 20 014 
personām, no tām 14 529 bērni. 

30.10.2019. tika veikti grozījumi RD 23.05.2017. lēmumā 
Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu 
reģistru”, līdz ar to sākot no 01.01.2020. Reģistrs ir mainījis 
nosaukumu uz Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs.

No 01.01.2020. Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs. 
Uz 31.12.2020. reģistrā bija reģistrētas 5 249 ģimenes ar 23 119 
personām, no tām 16 821 bērns.

RD IKSD RD IKSD nodrošinot audzēkņiem atbrīvojumus no 
līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmu 
un profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi Rīgas 
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs izmanto daudzbērnu 
reģistra datus.

Reģistrs ir RD LD kompetencē. 

Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs ar 
01.01.2020. mainīja nosaukumu uz ‘’Rīgas pašvaldības ģimeņu 
atbalsta reģistrs”. 

ITC Veikti papildinājumi saistībā ar RD 30.10.2019 lēmuma 
Nr.2674 grozījumiem, kā arī papildināta funkcionalitāte, lai 
reģistrā varētu ievadīt bāriņtiesas pārraudzībā esošus bērnus, 
kas deklarēti ārpus Rīgas administratīvās teritorijas.

Veikti papildinājumi ar sekojošu funkcionalitāti – adrešu 
vēstures attēlošana ģimenes personām, VIIS datu vēstures 
attēlošana ģimenes bērniem, reģistrā pievienojamo datņu 
pieļaujamo formātu papildināšana ar “.edoc” formātu.

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

Daudzbērnu ģimeņu reģistrs darbojas, RP SIA “Rīgas 
satiksme” piešķir daudzbērnu ģimeņu vecākiem noteiktos 
atvieglojumus un atlaides tikai DĢR reģistrētām personām 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

RP SIA “Rīgas satiksme” piešķir daudzbērnu ģimeņu 
vecākiem noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus un 
atlaides sabiedriskajā transportā tikai Rīgas pašvaldības 
ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētām personām atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam.
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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 RD IKSD mājas lapā tiek ievietots sporta pasākumu mēneša 
plāns, kurā ir iekļauti konkursu kārtībā līdzfinansētie 
pasākumi, kā arī preses relīzes par minēto sporta pasākumu 
norisi.

Aktuālā informācija par Rīgas pilsētas vispārējās izglītības 
iestāžu spartakiādes norisi regulāri tiek ievietota RD IKSD 
tīmekļvietnē.

RD IKSD mājas lapā tiek ievietots sporta pasākumu mēneša 
plāns, kurā ir iekļauti konkursu kārtībā līdzfinansētie 
pasākumi un arī preses relīzes par minēto sporta pasākumu 
norisi.

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

RD IKSD Pastāvīgi Izlases kārtībā atsevišķos posmos notika aptaujas par 
seriāla “Izskrien Rīgu” un “Rīgas tiltu skrējiens” dalībnieku 
priekšlikumiem pilnveidojot pasākumu norisi.

Sakarā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, aptaujas 
netika veiktas.

5.1.3.  Informatīvo pasākumu un aktīva 
dzīvesveida popularizēšanas akciju 
organizēšana

RD LD Pastāvīgi Notikušas 38 sporta dienas ģimenēm ar bērniem. 

Notikusi veselības un sporta diena personām ar īpašām 
vajadzībām.

Viena Onkoloģijas profilakses diena. Divas Veselīga dzīves 
veida dienas (Vecāķu pludmalē un Vērmanes dārzā).

SIA “Rīgas 2.slimnīca” ārstniecības un ārstniecības atbalsta 
personas, darbinieki piedalījās Krasta mača spēlēs Rīgā un 
Krāsu skrējienā Jūrmalā.

RD IKSD Turpinājās sporta aktivitātes Rīgas apkaimēs, kuru ietvaros 
tika popularizētS veselīgs dzīvesveids un sportisko aktivitāšu 
nepieciešamībā ikviena rīdzinieka ikdienā.

Sporta aktivitāšu popularizēšana notika attiecīgo sporta 
pasākumu mājas lapās un sociālajos tīklos: Izskrien Rīgu, 
Rīgas rogainingi, Vingrošana apkaimēs, Lāčplēša kross u.c.

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 Sacensību kalendārā plānotās sacensības: seriāls “Izskrien 
Rīgu“, ”Rīgas tiltu skrējiens”, “Lāčplēšu kross”, Rīgas 
rogaininga pavasara un rudens skrējieni, Tautas skrituļojumi, 
Rīgas velomaratons – notika saskaņā ar kalendāro plānu. 
Minētās sacensības ir pieejamas dažādas sagatavotības un 
dažādu vecuma grupu pilsētas iedzīvotājam.

Sacensību kalendārā plānotās sacensības: seriāls “Izskrien 
Rīgu“, “Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga pavasara un rudens 
skrējieni, Tautas skrituļojumi, Rīgas velomaratons notika, bet 
ne vienmēr saskaņā ar kalendāro plānu, sakarā ar COVID-19 
izsludinātajiem ierobežojumiem. Minētajās sacensībās bija 
iespēja piedalīties dažādas sagatavotības un dažādu vecuma 
grupu pilsētas iedzīvotājam.

5.2.2.  Sadarbības nodrošināšana sporta 
jomā ar Rīgas sadraudzības 
pilsētām

RD IKSD
(sadarbībā ar RD 

ĀP)

Pastāvīgi Delegāciju apmaiņa ar Minsku (Baltkrievija), Pori (somija), 
Olburgu (Dānija).

Sakarā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem delegāciju 
apmaiņa nebija iespējama.

5.2.3.  Pašvaldības darbinieku komandu 
līdzdalība dažādos sporta 
pasākumos

RD IKSD
(sadarbībā ar 

RD SAN)

Pastāvīgi Pašvaldības darbinieku komandas piedalījās Lattelekom 
Rīgas maratonā, Rīgas velomaratonā un Vienības braucienā.

Pašvaldības darbinieki individuāli piedalījās Rīgas 
velomaratonā, Vienības braucienā un Rimi Rīgas maratons.

Covid ierobežojumu dēļ sporta aktivitātes nenotika.
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5.2.4.  Sekmēt izglītības iestāžu sporta 
tradīciju saglabāšanu un turpmāko 
attīstību

RD IKSD Pastāvīgi Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiāde notika 
mācību gada ietvaros 10 sporta veidos, četrās vecuma grupā, 
zēniem un meitenēm atsevišķi, kopā 31 sacensība, sešos Rīgas 
rajonos/priekšpilsētās un Rīgas pilsētas finālsacensībās, kuru 
rezultātā tiek noteiktas Rīgas sportiskākās skolas. 

Informācija, nolikumi un rezultāti par Rīgas pilsētas vispārējās 
izglītības iestāžu spartakiādes norisi regulāri tiek aktualizēta 
RD IKSD interneta vietnē. 

Organizēta Rīgas Olimpiskā diena, kurā piedalījās 51 466 
Rīgas izglītības iestāžu dalībnieki. 

Organizētas 22.Rīgas Skolēnu spēles Rīgas Centra 
humanitārās vidusskolas sporta kompleksā. Piedalījās 1 167 
Rīgas vispārizglītojošo skolu audzēkņi. 

Turpinās peldētapmācības programma un 2018./2019. 
mācību gadā peldēt prasmes apguva 3 423 izglītojamie. 
Peldētapmācība īstenota 9 izglītības iestāžu un Olimpiskā 
sporta centra peldbaseinos. 

Organizēta Rīgas skolu sporta nominācija, kurā apbalvoti 14 
laureāti un 15 nominanti 4 nominācijās “Rīgas sportiskākā 
skola”, “Par mūža ieguldījumu”, “Rīgas labākais sporta 
organizators” un “Spartakiādes sportiskākā skola”.

18. septembrī Olimpiskā diena notika iesaistot 86 vispārējas 
izglītības iestāžu 31473 dalībniekus, pirmskolas izglītības 
iestāžu 10168 dalībniekus, RD IKSD 39 dalībniekus, kā arī 
Grīziņkalna sporta kompleksā 320 dalībniekus, kopā 42000 
dalībnieki.

Ņemot vērā 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumus 
Nr. 360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošana” Starpskolu sacensību 
spartakiāde notika 4 sporta veidos, četrās vecuma grupās, 
zēniem un meitenēm, sešos rajonos/priekšpilsētās atsevišķi 
un Rīgas pilsētas finālsacensības, kur rezultātā tiek noteiktas 
sportiskākās skolas, Rīgas 23. skolēnu spēles netika 
organizētas.

1. septembrī astoto reizi tika organizēta Rīgas skolu sporta 
nominācija, kurā tika apbalvoti 25 laureāti 5 nominācijās –  
“Rīgas sportiskākā skola” (7 pieteikumi), “Par mūža 
ieguldījumu skolu sportā” (2 pieteikums), “Rīgas labākais 
sporta organizators (balsošanai izvirzīti no katras Rīgas 
skolas viens pretendents), “Rīgas gada sporta skolotājs”  
(3 pieteikumi), “Spartakiādes sportiskāka skola” (saskaņā 
ar Sporta un jaunatnes pārvaldes 03.09.2019 nolikumu Nr. 
78 “Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiādes 
nolikums”).

Peldētapmācības programmas īstenošana notika no 2020.
gada janvāra līdz martam 9 Izglītības iestāžu un Olimpiskā 
sporta centra peldbaseinos, savukārt, no septembra līdz 
novembrim – 8 izglītības iestāžu un Olimpiskā sporta centra 
peldbaseinos. Programmā tika iesaistīti 5586 izglītojamie. 
Sakarā ar valstī ārkārtējās situācijas izsludināšanu, 
programma tika pārtraukta gan pavasarī, gan rudenī.

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

5.3.1.  Atklātu konkursu organizēšana 
dažāda mēroga sacensību 
organizēšanai

RD IKSD Pastāvīgi Kopumā konkursos tika iesniegti 129 pieteikumi, no kuriem 
līdzfinansējumu saņēma 55 projekti.

Kopumā konkursos tika iesniegti 118 pieteikumi, no kuriem 
līdzfinansējumu saņēma 58 projekti.

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

RD IKSD Pastāvīgi Izsludināti konkursi: 

•  Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta konkursā  
12 pieteikumi saņēma finansiālu atbalstu; 

•  konkursā Veterānu sporta klubu atbalstam finansējumu 
sporta aktivitātēm saņēma 12 nevalstiskās sporta 
organizācijas; 
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•  konkursā sacensības Rīgas svētku laikā finansējumu 
saņēma biedrība “Hokeja skola Kurbads”, lai sekmētu 
iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās; 

•  konkursa kārtībā finansējumu saņēma trīs biedrība, lai 
sarīkotu Rīgas čempionātu un jaunatnes meistarsacīkstes 
dažādos sporta veidos.

Izsludināti konkursi:

•  Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta konkursā  
4 pieteikumi saņēma finansiālu atbalstu;

•  konkursā Veterānu sporta klubu atbalstam finansējumu 
sporta aktivitātēm saņēma 11 nevalstiskās sporta 
organizācijas;

•  konkursā Rīgas svētku ietvaros organizēto sporta 
aktivitāšu finansēšanai finansējumu saņēma 8 nevalstiskās 
sporta organizācijas, lai sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos 
aktīvās sporta nodarbībās;

•  konkursā Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un jaunatnes 
meistarsacīkšu sarīkošanai dažādos sporta veidos tika 
atbalstītas 24 sacensības.

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 2019.gadā izsludināts jauns konkurss uz “Rīgas apkaimju 
sporta festivālu/ sporta svētku” finansiālu atbalstu, kuros 
netiek paredzētas dalības maksas dalībniekiem. Tika iesniegti 
5 pieteikumi, no kuriem līdzfinansējumu saņēma 3 projekti.

Izsludināti konkursi: 

•  “Rīgas apkaimju sporta svētku finansēšanas konkurss”, 
kurā netiek paredzētas dalības maksas dalībniekiem. Tika 
iesniegti 6 pieteikumi, no kuriem līdzfinansējumu saņēma  
3 projekti.

•  “Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu finansēšanas 
konkurss” kurā tika iesniegti 10 pieteikumi, no kuriem 
līdzfinansējumu saņēma 7 projekti.

AI Pastāvīgi tiek plānots savstarpēji vienojoties ar skolu 
pedagogiem Daugavmalas promenādē un Pļavnieku parkā.

Pastāvīgi tiek plānots uz savstarpēju vienošanos ar skolu 
pedagogiem Daugavmalas promenādē un Pļavnieku parkā.

PI Nav pašvaldības kompetencē.  Nav pašvaldības kompetencē.

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 Gada laikā atbalstīti 153 Rīgas sportisti un 12 sporta spēļu 
komandas, lai līdzfinansētu to dalību Pasaules, Eiropas 
čempionātos un starptautiskās sacensībās.

Gada laikā tika atbalstīti 57 Rīgas sportisti un 4 sporta 
spēļu komandas, lai līdzfinansētu to dalību Pasaules, Eiropas 
čempionātos un starptautiskās sacensībās.

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

RD IKSD Pastāvīgi Izvērtēti valstī atzīto federāciju iesniegumi un 24 Rīgas 
labākajiem sportistiem, 19 viņu treneriem un 6 apkalpojošā 
personāla pārstāvjiem par augstiem sasniegumiem piešķirtas 
naudas balvas. Organizēts pasākums “Rīgas Sporta laureāts”, 
kurā tika godināti labākie sportisti, sportisti ar īpašām 
vajadzībām, sporta spēļu komandas, treneri un sacensību 
organizatori, kopumā 10 nominācijās.

Izvērtēti valstī atzīto federāciju iesniegumi un 26 Rīgas 
labākajiem sportistiem, 1 sporta spēļu komandai, 25 viņu 
treneriem un 10 apkalpojošā personāla pārstāvjiem par 
augstiem sasniegumiem piešķirtas naudas balvas. 

COVID-19 ierobežojumu dēļ netika organizēts pasākums 
“Rīgas Sporta laureāts”, kurā tiek godināti labākie sportisti, 
sportisti ar īpašām vajadzībām, sporta spēļu komandas, 
treneri un sacensību organizatori, kopumā 10 nominācijās.
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5.5.3.  Atbalsta nodrošināšana Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvā 
iekļautajiem Rīgas sportistiem

RD IKSD
(sadarbībā ar 

Latvijas Olimpisko 
vienību)

Pastāvīgi Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā bija 35 Rīgas sportisti, 
kas saņēma finansiālo atbalstu mācību treniņu procesam un 
dalībai sacensībās.

Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā bija 34 Rīgas sportisti, 
kuriem tika piešķirts finansiāls atbalsts mācību treniņu 
procesam un dalībai sacensībās.

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

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

RD ĪD, RD IKSD 2016.-2018. 2019.gada 3.jūlijā atklāts Imantas sporta centrs. Pabeigta 
1.kārta āra sporta laukuma izbūvei Rīgas 86.vidusskolā 
(futbola laukuma klājuma izveide tika nodrošinātā sadarbībā 
ar Latvijas Futbola federāciju).

Skolu sporta zāļu atjaunošana un iestāžu teritoriju 
labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas Investīciju 
plānu.

2020. gadā tika izbūvēti jauni āra sporta laukumi pie Rīgas 
86. vidusskolas un Rīgas Angļu ģimnāzijas. Tika iesākti un 
turpinās āra sporta laukuma izbūves darbi pie Rīgas Teikas 
vidusskolas.

5.6.2.  Āra (nesegto) slidotavu izveidošana AI 2018. – pastāvīgi Neīstenojās, nebija interesentu slidotavas ierīkošanai 
konkrētajā administratīvajā teritorijā.

Neīstenojās Corno-19 vīrusa pandēmijas dēļ.

PI Pārdaugavas svētku ietvaros: nūjošanas sacensības dažāda 
vecuma grupām; riteņbraukšanas sacensības bērniem; kuģu 
modeļu sacensības Māras dīķī; PI kausa izcīņa pludmales 
volejbolā.

Nav piešķirts finansējums.

ZI 2018. Darbība nenotiek. ZI valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, 
kur ierīkot āra slidotavas.

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

5.6.3.  Atbalsta nodrošināšana slidotavu 
un slēpošanas trašu izveidei

RD IKSD sadarbībā 
ar izglītības 

iestādēm u.c.

2017.-2019. 2019.gadā Rīgā darbojās vairākas publiskās slidotavas, kas 
apmeklētājiem bija pieejamas bez maksas. Pie slidotavām 
darbojās nomas punkti, kur iespējams iznomāt inventāru. 
Publiskās slidotavas bija pieejamas pie Rīgas Kongresu 
nama , Rīgas 84.vidusskolas (Lielvārdes iela 141), Rīgas 
Daugavgrīvas vidusskolas, Reģionālā sporta centra 
“Sarkandaugava”, Reģionālā sporta centra “Ķengarags”,  
Rīgas ziemas sporta un atpūtas parkā, Uzvaras bulvārī. 

Savukārt ņemot vērā nepastāvīgos laika apstākļus un plānoto 
finanšu resursu ieguldījumu lietderību 2019./2020.gada 
ziemas sezonā slēpošanas trases netika izveidotas.

No 2020. gada janvāra līdz martam darbojās Rīgas publiskā 
slidotava pie kongresu nama. Ņemot vērā plānotos Rīgas 
Kongresu nama rekonstrukcijas darbus un ar Covid-19 
izplatību valstī noteiktus noteikumus un rekomendācijas, 
tika nolemts ar 2020.gada decembrī atteikties no publiskās 
slidotava pie Rīgas Kongresu nama finansēšanas. Ziemas 
sezonā darbojās publiskā slidotava pie Rīgas 84. vidusskolas, 
kur ir pieejama arī inventāra noma. Ziemas sezonā un kad 
to pieļāva laikapstākļi, bija publiski pieejamas RD IKSD 
rīkotās slēpošanas trases ar inventāra nomu Uzvaras parkā, 
Lucavsalā un pie 84. vidusskolas.

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

ZI 2017. Ierīkots 1 vingrošanas laukums Brīvības gatvē 356C. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

5.6.5.  Ķengaraga skeitparks – skeitborda 
laukums

AI 2017.-2019. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Nepieciešams 
atjaunot projekta tehnisko dokumentāciju.

214



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

5.6.6.  Sporta laukums Daugavmalas 
promenādē

AI 2017.-2019. Ķengaraga parkā ierīkots jauns bērnu rotaļu un sporta 
laukums

Netika jauns ierīkots, tiek veikti sporta laukuma un rotaļu 
laukuma regulāri uzturēšanas darbi.

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 ĪD
(sadarbībā ar 
RD IKSD un 

izglītības iestādēm)

2017. – pastāvīgi Kompetences ietvaros darbība notiek pastāvīgi. Kompetences ietvaros darbība notiek pastāvīgi.

RD Īpašuma departaments skolu sporta zāļu atjaunošanu un 
iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic saskaņā ar Programmas 
Investīciju plānu.

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

RD IKSD
(sadarbībā ar 

atbildīgajām sporta 
federācijām un 

izglītības iestādēm)

2017. – pastāvīgi Sadarbība ar Latvijas Futbola federāciju: 

•  Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas futbola laukumam 
uzstādīta automātiskā laistīšanas sistēma un uzlabota 
laukuma kvalitāte;

Rīgas 86.vidusskolas uzklāts mākslīgais futbola laukums  
8x8 futbola spēlēm (izmēri 60x40m). Pirmās kārtas būvdarbu 
beigas.

Veikti rekonstrukcijas darbi un atjaunots mākslīgais futbola 
laukuma (mini pitch) segums pie Rīgas 84. vidusskolas 
un Rīgas 72. vidusskolas. Sadarbībā ar Latvijas Futbola 
federāciju veikti mākslīga seguma futbola laukumu 
rekonstrukcijas darbi pie Rīgas Hanzas vidusskolas un Rīgas 
Futbola skolas sporta kompleksā “Arkādija”, kā rezultātā abos 
laukumos uzklāts jauns un moderns laukumu segums, kas 
atbilsts futbola spēles noteikumiem.

RD ĪD Līguma ietvaros, kas noslēgts starp Rīgas pašvaldību un 
Latvijas Futbola federāciju veikta futbola laukuma pamatnes 
nomaiņa: 

•  Rīgas 86.vidusskolā; 
•  Rīgas Imantas vidusskolā. 

Līguma ietvaros, kas noslēgts starp Rīgas pašvaldību un 
Latvijas Futbola federāciju veikta futbola laukuma pamatnes 
nomaiņa:

•  Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Reģionālajā sporta 
centrā “Ķengarags” Maskavas ielā 283B, Rīgā;

•  Rīgas Futbola skolā, Uzvaras bulvārī 18, Rīgā;
•  Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5, Rīgā.

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

RD ĪD
(sadarbībā ar 
RD IKSD un 

izglītības iestādēm)

2017. – pastāvīgi Nodrošināts finanšu līdzekļu atbalsts izglītības iestāžu sporta 
laukumu darbībai pie 16 vispārizglītojošajām skolām, divām 
interešu izglītības iestādēm un vienas sporta skolas.

Veikti sporta infrastruktūras izlases veida atjaunošanas darbi 
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās: 

•  Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Vaidavas iela 6, Rīga –  
sporta zāles atjaunošanas darbi; 

•  Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, Vietalvas iela 15, Rīga – 
sporta zāles atjaunošanas darbi; 

•  Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72, Rīga – sporta zāles 
atjaunošanas darbi; 

•  Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”, Juglas iela 16 
(sporta zāles apgaismojuma nomaiņa).

Veikti sporta infrastruktūras izlases veida atjaunošanas darbi 
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās: 

•  Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietojumā esošā teritorija 
Vaidavas ielā 6, Rīgā;

•  Rīgas Anniņmuižas vidusskola;
•  Rīgas Vingrošanas skola;
•  Rīgas 86.vidusskola;
•  Rīgas Klasiskā ģimnāzija;
•  Rīgas Teikas vidusskola;
•  Rīgas 4.pamatskola.

Saskaņā ar 20.09.2020. rīkojumu nr. DIKS-20-190-rs “Par āra 
sporta laukumu darbības nodrošināšanu” tika nodrošināta 
āra sporta laukumu darbība un to pakalpojumu publiskā 
pieejamība. Finansējums 36813 eiro apmērā tika piešķirts  
15 izglītības iestādēm. Ņemot vērā valstī noteiktus Covid-19 
slimības izplatīšanas ierobežojumus, pieauga āra sporta 
laukumu apmeklētāju skaits, līdz ar ko, sākot ar 2020.
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gada novembri tika nodrošināti apsardzes pakalpojumi 
9 āra sporta laukumiem (20.11.2020 rīkojums DIKS-20-
1121-rs). Lai nodrošinātu āra sporta laukumu darbību 
un publisko pakalpojumu pieejamību atbilstoši valsts 
noteiktajiem ierobežojumiem, tika nodrošināta operatīvā 
saziņa ar izglītības iestāžu sporta kompleksu vadītājiem un 
direktoriem.

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 2017. – pastāvīgi SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1)  sniegtas ziņas tīmekļa vietnē un sociālajā tīkla vietnē 
“Facebook” par pakalpojumiem un jaunumiem, atbilstoši 
struktūrvienību vadītāju un galveno speciālistu 
sagatavotajai informācijai.

2)  publicēts speciālistu viedoklis par veselību veicinošiem 
pasākumiem Veselības gadagrāmatā. 

3)  īstenota projektu reklāma plašā apmērā – portālos 
mammamuntetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā un 
tīmekļa vietnē; laikrakstā “Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” 
u.c. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

sniegta izglītojoša informācija izdevumā “Veselības 
gadagrāmata”; regulāra sadarbība (speciālistu atbildes un 
intervijas) ar izdevumiem Cālis.lv; Mammām un tētiem, Mans 
Mazais; Zīdainis, kā arī ziņu portālos un TV ziņās.

SIA “Rīgas veselības centrs”:

•  sniegtas ziņas tīmekļa vietnē un sociālajā tīkla vietnē 
“Facebook” par pakalpojumiem un jaunumiem, atbilstoši 
struktūrvienību vadītāju un galveno speciālistu 
sagatavotajai informācijai;

•  publicēti trīs RVC speciālistu sagatavoti raksti Tautas 
veselības gadagrāmatā: par veselības rekreāciju, 
triecienviļņu terapiju un bio-atgriezenisko saiti urīna 
nesaturēšanas ārstēšanā;

•  septiņi RVC speciālisti snieguši konsultācijas un 
profesionālo viedokli par ģimenēm aktuālām tēmām masu 
medijiem (tajā skaitā par pārtikas alerģiju; dermatologa 
viedoklis par saules iedarbību uz ādu; par pilvērtīgu 
dzīvi un darbu ar redzes traucējumiem; Zīdaiņu un bērnu 
ādas kopšanas ziemas sezonā; ģimenes ārsta viedoklis 
par medicīniskāajām pārbaudeēm, kas jāveic pirms 
bērnudārza gaitu uzsākšanas, par veselības veicināšanu 
topošajām māmiņām u.c). Speciālisti ir piedalījušies 
apraides masu mēdijos: raidījumā “Monopols un RīgaTV 24 
raidījums “Dzīvīte” viesojās jaunajā Rīgas veselības centra 
filiāles “Bolderāja” ēkā un izzināja plašās ārstniecības, 
rehabilitācijas un rekreācijas iespējas. 24 minūšu raidījums, 
kas tika pārraidīts ēterā 6 reizes. Regulāri sniegta 
informācija portālam riga.lv par RVC aktualitātēm.

•  2020.gada augustā un septembrī īstenots vides reklāmas 
projekts sabiedriskajā transportā (rādīts 16 329 384 reizes) 
par ārstniecības pakalpojumu pieejamību jaunajā filiālē 
Bolderājā un Pārdaugavas pieturvietās tika izvietota 
informācija par jaunajām telpām. 

•  2020.gada septembrī nosūtīts informatīvs materiāls 
par ārstniecības pakalpojumu pieejamību jaunajā filiālē 
Bolderājas skolām, bērnudārziem, uzņēmumiem, kas 
atrodas Bolderājā un Daugavgrīvā, septembrī tika rīkota 
akcija – iepazīšanās mēnesis ar jauno Bolderājas filiāli.
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•  2020.gada septembrī notika dalība Eiropas Sporta nedēļas 
pasākumos – organizētas piecas bezmaksas rekreācijas un 
sporta nodarbības filiālē “Bolderāja”, pasākumus apmeklēja 
29 iedzīvotāji.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

sniegta izglītojoša informācija žurnālā Mans Mazais, kā 
arī ievietota Dzemdību nama mājas lapā un Dzemdību 
nama Facebook profilā par stāšanos grūtniecības uzskaitē, 
nepieciešamajām vizītēm pie speciālistiem un izmeklējumiem, 
ko nepieciešamas veikt grūtniecības laikā.(04.2020.)

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

RD LD, RD ĪD 2017. – pastāvīgi Sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares 
normatīvo dokumentu projektiem: par grozījumiem 
Pacientu tiesību likumā, par grozījumiem veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā, par 
grozījumiem medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībā, 
par grozījumiem darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo 
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” projektu iesniegumu atlasē u.c. 

Dalība VM darba grupā par hronisko pacientu un aprūpes 
pacientu ārstēšanas pieejamību un medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļa izpildes regulējumu u.c. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

•  dalība VM darba grupās nacionālo algoritmu, klīnisko ceļu 
un kvalitātes indikatoru izstrādē; 

•  atbilstoši EBCOG rekomendācijām, valstī izstrādāti 
perinatālās aprūpes algoritmi un indikatori, to ieviešana 
paredzēta 2020.gadā; 

•  sniegts viedoklis VM, LLPA un LPS par veselības nozares 
politikas plānošanas dokumentu projektiem; 

•  dalība Valsts imunizācijas padomes darbā, vakcinācijas 
kalendāru aktualizēšanā atbilstoši starptautiskajām 
vadlīnijām un sabiedrības informēšanas uzlabošanā. 

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

•  sniegta informācija par ārstniecības iestādē sniegtajiem 
pakalpojumiem – valsts apmaksātajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem (gaidīšanas rindām), jaunajiem 
pakalpojumiem, akcijām un citām aktualitātēm, izvērtējot 
mērķauditoriju konkrētajam ziņojumam un izvēloties 
informācijas sniegšanu tīmekļa vietnēs – facebook,  
www.riga.lv, preses izdevumos u.c.; 

•  Sniegts viedoklis LLPA un LPS, par veselības nozares 
normatīvo dokumentu projektiem: par grozījumiem 
veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas 
kārtībā, par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-
2027. gadam projektu, par VM izstrādāto informatīvo 
ziņojumu “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas 
kārtības izstrādāšanu”, par grozījumiem noteikumos 
par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas 
sistēmu, par grozījumiem noteikumos par obligātajām 
prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām u.c. 
normatīviem aktiem. 

•  Vairākkārt sniegts viedoklis par Pāšvaldības likuma 
likumprojektu. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  Divu perinatālās aprūpes indikatoru ieviešana 
ambulatoriskajā praksē;

•  Sniegts viedoklis VM par jauno Ārstniecības personu 
atalgojuma sistēmas projektu;

•  sniegts viedoklis VM, LLPA un LPS par veselības nozares 
politikas plānošanas dokumentu projektiem;

•  Konsultatīva dalība Imunizācijas valsts padomē COVID-19 
vakcinēšanas stratēģijas izstrādē;

•  sniegta informācija par ārstniecības iestādē sniegtajiem 
pakalpojumiem – valsts apmaksātajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem un COVID-19 aktualitātēm tīmekļa vietnē – 
facebook, www.riga.lv, preses izdevumos u.c.;

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

•  sniegta plaša informācija par iestādē sniegtajiem 
pakalpojumiem, par gaidīšanas rindām, par darbu 
pandēmijas apstākļos, par jaunajiem pakalpojumiem, 
akcijām un citām būtiskām aktualitātēm, rūpīgi izvērtējot 
mērķauditoriju konkrētajam ziņojumam un izvēloties 
informācijas sniegšanu – tīmekļa vietnē – facebook,  
www.riga.lv, preses izdevumos, TV raidījumi, u.c.;
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•  sniegts viedoklis par veselības nozares dokumentu 
projektiem un priekšlikumi par vēlamiem risinājumiem (MK 
noteikumu un likuma projektiem, tarifu aprēķiniem u.c.); 

•  dalība NVD organizētajās diskusijās par ar veselības 
aprūpes reformu saistītām izmaiņām, pakalpojumu 
pieejamību un citiem jautājumiem.

RD ĪD notikusi tikšanās ar atbildīgo nozares ministriju, kuras 
ietvaros atrunāts veselības aprūpes pakalpojuma grozs, ka arī 
atsevišķu ārstniecības iestāžu pieejamības nodrošināšana.

•  vairākkārtīgi sniegts viedoklis par veselības nozares 
dokumentu projektiem un priekšlikumi par vēlamiem 
risinājumiem (MK noteikumu un likuma projektiem, tarifu 
aprēķiniem u.c.);

•  dalība NVD organizētajās diskusijās par veselības aprūpes 
reformu saistītām izmaiņām, pakalpojumu pieejamību un 
citiem jautājumiem.

SIA “Rīgas 2.slimnīca”

Dalība darba grupā par priekšlikumu izstrādi grozījumiem MK 
20.01.2009. noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām 
prasībām ārstniecības iestādēm” saistībā ar vides pieejamības 
prasību nodrošināšanu ārstniecības iestādēs.

RD ĪD notikusi tikšanās ar atbildīgo nozares ministriju, kuras 
ietvaros atrunāts veselības aprūpes pakalpojuma grozs, ka arī 
atsevišķu ārstniecības iestāžu pieejamības nodrošināšana.

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

RD LD 2017.-2021. Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrības iesniedz 
atskaites par deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu 
izpildi divas reizes gadā (līdz 1.martam par iepriekšējo gadu 
kopumā un līdz 1.augustam par pirmo pusgadu). RD LD veica 
uzdevumu izpildes analīzi un sagatavoja informāciju. 

Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrības iesniedz 
atskaites par deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi 
divas reizes gadā (līdz 1.martam par iepriekšējo gadu kopumā 
un līdz 1.augustam par pirmo pusgadu). RD LD veica uzde-
vumu izpildes analīzi un sagatavoja informāciju.

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”)

2017. – pastāvīgi Sniegts atbalsts tuberkulozes slimnieku motivēšanā 
ambulatorajai terapijai – uzraugāmās ārstēšanas īsajā kursā, 
līdzfinansējot sabiedriskā transporta ceļa izdevumus un 
pārtikas iegādi 169 pacientiem. 

Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot sabiedriskā 
transporta ceļa izdevumus 20 887 asins donoriem.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

1)  turpināta 14.korpusa renovācija Rehabilitācijas klīnikas 
izveidošanai; 

2)  iegādāta jauna mūsdienīga aparatūra pakalpojuma 
sniegšanai, veikti kosmētiskie remonti; 

3)  ir ieviesta pacientu pašpieraksta sistēma, uzlabota 
zvanu centra darbība, nodrošinot savlaicīgu pacienta 
pierakstīšanos uz pakalpojumiem, būtiski uzlabota 
atgādinājuma sistēma pacientiem par pierakstu, lai 
nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kā arī novērstu 
ārstu un aparatūras dīkstāvi. 

Sniegts atbalsts tuberkulozes slimnieku motivēšanā 
ambulatorajai terapijai – tieši uzraugāmās ārstēšanas īsajā 
kursā, līdzfinansējot sabiedriskā transporta ceļa izdevumus 
un pārtikas iegādi 149 pacientiem.

Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot sabiedriskā 
transporta ceļa izdevumus 20 859 asins donoriem.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

•  pabeigta 14.korpusa renovācija, tajā tika izvietota 
Rehabilitācijas klīnikas, kur rudenī ir uzsākusi pilnvērtīgu 
darbu nodrošinot daudzveidīgus un mūsdienīgus 
rehabilitācijas pakalpojumus gan bērniem, gan 
pieaugušajiem;

•  uzsākta 17.korpusa 1.stāva renovācija, ar mērķi izvietot 
operācijas bloku un ķirurģijas klīnikas jaunu nodaļu, 
tādējādi paplašinot pakalpojuma klāstu. 

•  uzsākta Mazā iegurņa centra izveide – renovācija, 
aparatūras iegāde;
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SIA “Rīgas 2.slimnīca”: 

1)  atjaunotas medicīniskās iekārtas, t.sk. ortopēdiskais 
operāciju galds, pacientu novērošanas monitori, 
ultrasonogrāfijas iekārta papildināta ar specifiskām 
izmeklēšanas zondēm u.c.; 

2)  papildināts pacientu klīniskās aprūpes aprīkojums ar  
10 funkcionālajām gultām, kas aprīkotas ar speciālu balsta 
sistēmu, mūsdienīgu pozicionēšanas sistēmu, izgulējumu 
profilaksi un īpašu mobilitātes iespēju, nodrošinot gan 
pacientu drošību, gan komfortu; 

3)  uzlabota IT infrastruktūra; 
4)  ieviests jauns pakalpojums – akūtā un subakūtā 

rehabilitācija stacionārā.

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1)  filiālē “Ķengarags”, uzlabojot vides pieejamību veselības 
aprūpes pakalpojuma saņemšanai, veikta gājēju ceļa 
seguma restaurācija; 

2)  veikta veco žalūziju nomaiņa struktūrvienībās; 
3)  pabeigti jumta un stāvvadu remontdarbi filiālē 

“Ziepniekkalns”; 
4)  veikti ūdens apgādes sistēmas remontdarbi filiālē 

“Torņakalns”; 
5)  veikti iepirkumi filiālei “Bolderāja” paredzēto darba laiku 

informatīvo monitoru iegādei; 
6)  veikti sagatavošanas darbi, organizējot iepirkumus, 

filiāles “Bolderāja” darba uzsākšanai jaunajās telpās 
Rīgā, Mežrozīšu ielā 43. Darbu paredzēts uzsākt atbilstoši 
būvdarbu pabeigšanas plānotajam termiņam 2020.gadā.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

1)  nomainīts Ē-1, 7-iem stāviem viens stāvvads uz 9.Dz 
istabu, un K-2, 5-iem stāviem divi stāvvadi uz Jaundzimušo 
Intensīvās terapijas nodaļu; 

2)  izbūvēta ventilācijas sistēma pie galvenās ieejas.  
Veikti infrastruktūras uzlabojumi – trīs palātu remonts, 
piebrauktuves rampas remonts. Veikti teritorijas 
labiekārtošanas darbi; 

3)  iegādātas otrās ekspertu klases ultrasonogrāfijas 
iekārtas, uzlabojot prenatālās diagnostikas pakalpojumu 
tehnoloģiskās iespējas un palielinot pacientu plūsmu; 

4)  operāciju blokā veikti tehnoloģiskie uzlabojumi – operāciju 
lampu nomaiņa, pacientu vitālo funkciju monitorēšanas 
sistēmas nomaiņa, vienotas māsu izsaukuma sistēmas 
izveide operāciju blokā un Dzemdību centrā; 

•  iegādāta jauna mūsdienīga aparatūra pakalpojuma 
sniegšanai, kā arī veikta esošas atjaunošana, veikti telpu 
kosmētiskie remonti;

•  tiek turpināta attīstīt pacientu pašpieraksta sistēma, 
uzlabota zvanu centra darbība, nodrošinot savlaicīgu 
pacienta pierakstīšanos uz pakalpojumiem, būtiski uzlabota 
atgādinājuma sistēma pacientiem par pierakstu, lai 
nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kā arī novērstu ārstu 
un aparatūras dīkstāvi. Kā arī izstrādāta pacientu aptauja, 
lai uzzinātu un izvērtētu pacientu viedokli par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. 

•  tiek nodrošinātas attālinātas (telefona, video, u.c.) ārstu 
speciālistu, funkcionālo speciālistu (t.sk. fizioterapeitu) 
konsultācijas gan maksas, gan valsts apmaksātas, kā 
ar pakalpojumu sniedzējs iesaistījās telefonkonsultāciju 
sniegšanā ģimenes ārstiem.

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:

•  siltuma maģistrāles horizontālo atpakaļgaitas vadu izbūve;
•  Ergoterapeita kabineta iekārtošana pacientiem ar kustību 

traucējumiem;
•  papildināts esošo pakalpojumu klāsts ar ergoterapeita 

konsultācijām, attālinātām ārsta speciālista konsultācijām, 
locītavu izmeklējumiem – artrogrammām;

•  stacionāra pacientu saziņai ar piederīgajiem nodrošināta 
attālināta saziņa, izmantojot planšetes video zvanu;

•  digitālās rentgeniekārta Digital Diagnost C90 iegāde un 
atklāšana jaunā rentgena kabinetā izmeklējumu precizitātei 
un izmeklējuma pieejamības nodrošināšanai;

•  elektroniskās rindu sistēmas IN/OUT izveide uzņemšanas 
nodaļā;

•  uzlabota IT infrastruktūra un Slimnīcas pamatsistēmu 
programmnodrošinājums;

•  atjaunota holtera ierakstu sistēma, tādejādi divreiz 
palielinot izmeklējumu skaitu un datu apstrādes ērtību;

•  dažādu med. Ierīču iegāde un atjaunošana, t.sk. 
sterilizācijas nodaļā instrumentu mazgāšanas mašīnu 
iegāde; operāciju zālēs aprīkojuma atjaunošana – 
koagulācijas ierīces, kompresijas žņaugi, spēka sistēmas 
u.c.;

•  uzlabota slimnīcas epidemioloģiska drošība – atjaunotas 
vecās un iegādātas papildus dezinfekcijas un gaisa 
attīrīšanas ierīces.
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5)  iegādātas jaunākās tehnoloģijas Jaundzimušo intensīvās 
terapijas nodaļā un Dzemdību centrā; 

6)  veikti uzlabojumi tīmekļa vietnē, sekmējot ērtāku  
e-pieraksta lietošanu un informācijas pieejamību; ieviesta 
e-adrese un tās izmantošana atbilstoši valstī noteiktajām 
prasībām; 

7)  veikta Jaundzimušo aprūpes nodaļas telpu renovācija, 
veikts plānošanas un sagatavošanās posms MBAN 
izstrādāta “Apliecinājuma karte” un saskaņota Rīgas 
pilsētas būvvaldē. Būvniecību paredzēts uzsākt 2020.gada 
1.pusgadā; 

8)  iesaiste veselības tūrisma klasterī HealtTravelLatvia 
(veikta Rīgas Dzemdību nama profila izstrāde, sagatavota 
informācija krievu un angļu valodās. Dalība klastera 
rīkotos izglītojošos semināros par mārketinga aktivitātēm. 
Veselības tūrisma klastera dalībnieki apmeklēja semināru 
Rīgas Dzemdību namā, apmeklējot Dzemdību centru un 
Ambulatorisko nodaļu. Veselības inspekcijā iesniegts 
pieprasījums kļūt par medicīnas tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju. Regulāri sniegtas atbildes ārvalstniekiem, kas 
interesējas par pakalpojumiem.

SIA “Rīgas veselības centrs”:

1)  Veikts darbs pakalpojumu klāsta paplašināšanā – jaunu 
veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanā, nolūkā 
paplašināt pakalpojumu pieejamību:

•  filiālē “Bolderāja” uzsākts darbs jaunās modernās telpās, 
t.sk. atvērta jauna rehabilitācijas un rekreācijas nodaļa, 
kurā uzsākts sniegt plaša spektra pakalpojumus, t.sk. 
ūdensdziedniecība (zemūdens masāža, baseins, Kneipa 
terapija), sāls terapija un ergoterapija;

•  darbam filiālē “Bolderāja” piesaistīts jauns ģimenes ārsts;
•  filiālē “Torņakalns”: uzsākti fizikālās medicīnas pakalpojumi;
•  ieviestas speciālistu attālinātas konultācijas;
•  īstenota dalība NVD izsludinātajā medicīniskās 

rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju 
atlasē un 2021.gadā tiks uzsākta valsts apmaksātu 
medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu 
sniegšana 5 filiālēs.

2)  Veikti tehniski pilnveidojumi infrastruktūras uzlabošanai, 
nolūkā pilnveidot tehnisko vides pieejamību:

•  pabeigti būvdarbi un īstenota jauno telpu aprīkošana un 
labiekārtošana filiālē “Bolderāja” uzsākts darbs jaunās 
modernās telpās, tādejādi pārceļot filiāles darbību uz 
jaunām mūsdienu prasībām atbilstošām telpām;

•  uzlabojot drošību un efektivizējot apsardzes procesu, filiālē 
“Torņakalns” pilnveidota tehniskās apsardzes sistēma, 
filiālēs uzsākta pāreja uz elektroniskās piekļuves sistēmu 
tādējādi uzlabojot pacientu plūsmas vadību un drošību 
telpās;

•  filiālēs procedūru kabinetos vakcīnu uzglabāšanas 
ledusskapji aprīkoti ar rervēto elektroapgādes sistēmu, 
kas paaugstina gan pakalpojuma sniegšanas drošību, gan 
pilnveido pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību;

•  vides pieejamības un darba drošības uzlabošanai, filiālē 
”Ziepniekkalns” veikta vējtvera atjaunošana un grīdas 
seguma (linoleja) vienkāršotie atjaunošanas darbi 1.,2. stāva 
gaiteņos un atsevišķos kabinetos, kāpņu telpās;

•  vides pieejamības un darba drošības uzlabošanai, filiālē 
“Ķengarags” izremontēts un mūsdienīgi aprīkots fizikālās 
medicīnas kabinets un veikta zobārstniecības kabinetu 
labiekārtošana (t.sk. vienkāršoti atjaunošanas darbi);

•  filiālē “Torņakalns” veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi 
3 telpās;

•  energoefektivitātes pasākumu īstenošanai aktualizēta 
tehniskā dokumentācija filiāles “Ķengarags” ēkas 
siltināšanai, t.sk. logu nomaiņai, un filiāles “Ziepniekkalns” 
jumta siltināšanai, un uzsākta būvdarbu izpilde sadarbībā 
ar RD ĪD. 
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3)  Informācijas pieejamības uzlabošanai:

•  iegādāti un uzstādīti speciālistu pieņemšanu darba laiku 
elektroniskie stendi (displeji) visās filiālēs;

•  veikta Zvanu centrāles modernizācija, pievienot divas 
jaunas zvanu plūsmas – zobārstniecībai un rehabilitācijai, 
izveidota atgriezeniskā saite no SMS uz Zvanu centra 
izejošo numuru uz Zvanu centra e-pastu;

•  no 2020.gada aprīļa ieviests pacienta elektroniskais portāls 
– pieraksta sistēma eveselibaspunkts.lv, kas nodrošina 
tiešsaistes pierakstu. Kopumā pacientam ir iespēja veikt 
pašpierakstu uz pieņemšanu pie 150 speciālistiem uz 44 
pakalpojumiem, papildus ieviesta atgādinājuma sistēma  
ar telefona īsziņu. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  veikta MBAN Jaundzimušo aprūpes nodaļas 3. stāva telpu 
renovācija, saskaņa ar izstrādāto “Apliecinājuma karti”. 
Būvniecība pabeigta un akceptēti Rīgas pilsētas būvvaldē 
2020. gada 2.pusgadā;

•  māsu izsaukuma sistēmas modernizēšanas III kārta, 
turpinot pāreju uz mūsdienīgu un jaunākajām tehniskajām 
iespējām atbilstošu māsu izsaukuma sistēmu, papildus 
veicot visus sistēmu apvienošanu kopējā tīklā, kopējas 
uzraudzības iespēju uzlabošanai.

•  Pievienotas MBAN 6. stāvā telpas;
•  izveidota vizualizācija Piekļuves kontroles sistēmai un 

Automātiskai Ugunsgrēka Sistēmai(AUS) apsardzes 
postenī;

•  veikta Infekciju izolatora izveide un aprīkošana COVID-19 
pacientu aprūpei;

•  iegādātas tehnoloģijas pacientu aprūpei un operāciju bloka 
aprīkošanai infekciju izolatorā;

•  iegādātas jaunākās tehnoloģijas Jaundzimušo intensīvās 
terapijas nodaļā un Dzemdību centrā;

•  veikti uzlabojumi tīmekļa vietnē – mājas lapas atjaunošana, 
speciālistu profilu atjaunošana, atjaunota informācija 
latviešu, krievu un angļu valodā;

•  ieviesta rindu vadības sistēma Ambulatoriskajā nodaļā;
•  Iestāde reģistrēta kā medicīnas tūrisma pakalpojumu 

sniedzējs. Regulāri sniegtas atbildes ārvalstniekiem, kas 
interesējas par pakalpojumiem.
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Horizontālo iebūvējamo sienas konsoļu izbūves darbi SIA 
“Rīgas 1.slimnīca” Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 14A korpusā.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

Turpināta sadarbība ar veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem vairākās apsaimniekojamās mājās:

1)  SIA “Rīgas veselības centrs”

•  Mežrozīšu iela 22;
•  Imantas 8.līnija, k-1.

2)  Ģimenes ārsta, arodveselības un arodslimību ārsta  
prakse – Dolomīta iela 1;

3)  Veselības grupa MFD – Aglonas iela 35, k-3;

Izbūvētas telpas pēc SIA “Rīgas veselības centrs” norādēm 
būvprojektā Mežrozīšu iela 43 (ekspluatācija tiks uzsākta 
2020.gadā).

Turpināta sadarbība ar veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem vairākās apsaimniekojamās mājās:

1)  SIA “Rīgas veselības centrs”

•  Mežrozīšu iela 22;
•  Imantas 8.līnija, k-1.

2)  Ģimenes ārsta, arodveselības un arodslimību ārsta  
prakse – Dolomīta iela 1;

3)  Veselības grupa MFD – Aglonas iela 35, k-3;
4)  Latvijas Samāriešu apvienības pansionāta pakalpojumi – 

Garozes iela 15.

Uzsākta sadarbība ar veselības un sociālās palīdzības 
pakalpojuma sniedzējiem: 

•  Nodota ekspluatācijā ēka Rīgā, Mežrozīšu ielā 43 ar 
veselības aprūpes pakalpojumu (SIA “Rīgas veselības 
centrs”) telpām un sociālās palīdzības (Rīgas Sociālais 
dienests) pakalpojumu telpām.

6.1.6.  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”)

2017. – pastāvīgi Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi tiek veikti atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

1)  aktīvi turpināta KVS ieviešana – atbilstošo dokumentu 
sagatavošana, iekšējo auditu veikšana u.c.;

2)  ieviestas jaunas medicīniskās tehnoloģijas; 
3)  paplašināts vairāku profilu pakalpojumu klāsts – jauna 

veida pieejas/specializācijas operācijas (piemēram, 
torakālā ķirurģijā), jauni fizioterapijas un jauni valsts 
apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi; 

4)  veikta pacientu un klientu rakstisko un mutisko 
iesniegumu/sūdzību analīze;

5)  veiktas dažādas pacientu/klientu un darbinieku aptaujas. 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:

1)  organizēti tālākizglītības kursi medicīnas personām 
(tai skaitā starptautisko kongresu apmeklējums 
traumatologiem un ortopēdiem); 

2)  attīstīts jauns pakalpojums – akūtā un subakūtā 
rehabilitācija stacionārā. 

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi tiek veikti atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Horizontālo iebūvējamo sienas konsoļu izbūves darbi  
SIA “Rīgas 1.slimnīca” Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 14A korpusā.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

•  turpinās darbs pie kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas;
•  personāla kompetences paaugstināšana – 6 slimnīcas 

darbinieki veiksmīgi nokārtojuši kvalitātes vadību sistēmu 
iekšējo auditoru kursus;

•  Slimnīcas vadošie darbinieki piedalījās seminārā ISO 
9001:2015 standarta prasības;

•  noteikta kārtība, kādā tiks analizēti ambulatorās un 
stacionārās veselības aprūpes kvalitātes rezultāta indikatori;

•  ieviesta jauna nevēlamu notikumu cēloņu analīzes metode; 
•  izstrādāta piegādātāju /pakalpojumu sniedzēju 

novērtēšanas un apstiprināšanas kārtība;
•  ieviesta jauna pacientu aptauja SMS veidā un veikta 

aptaujas rezultātu analīze.
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SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

1)  veikti 10 iekšējie auditi šādās struktūrvienībās: Kvalitātes 
vadības nodaļā darba aizsardzības jautājumos; Mātes 
un bērna aprūpes nodaļā, Anestezioloģijas dienestā 
un Inženiertehniskajā nodaļā – medicīnisko ierīču un 
mēriekārtu uzraudzības jautājumos; Asins kabinetā, 
Dzemdību centrā, Uzņemšanas nodaļā, Ambulatoriskajā 
nodaļā, Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā  
un Operāciju blokā; 

2)  izstrādāts iekšējais normatīvais regulējums zīdīšanas 
veicināšanai: 

•  “Zīdīšanas veicināšanas rekomendācijas”; 
•  “Zīdīšanas uzsākšana un veicināšana”;
•  “Vēlīni priekšlaikus dzimušu (34+0 - 36+6) jaundzimušo 

ēdināšana”; 
•  “Zīdīšana un citi jaundzimušā ēdināšanas veidi”; 
•  “Zīdīšanas kvalitātes novērtēšana un problēmu risinājumi”. 

3)  veikta pacientu drošības gadījumu par 2017., 2018., 2019.
gadu apkopošana, analīze un prezentēšana darbiniekiem; 

4)  notikusi regulāra personāla apmācība dažādos darba 
organizācijas jautājumos (52 dalībnieki); dalība 
konferencēs un kongresos ar mērķi papildināt zināšanas 
un paaugstināt kvalifikāciju ( 25 dalībnieki); 

5)  realizēti kvalifikāciju uzturošie kursi “Jaundzimušo primārā 
reanimācija un atbalsts dzimšanas brīdī” (trīs reizes, 
apmācīta pavisam kopā 81 ārstniecības persona); 

6)  realizēta profesionālās pilnveides programma “Komandas 
darba nodrošināšana, sniedzot neatliekamo palīdzību 
dzemdniecībā” (divas reizes, apmācītas pavisam kopā 32 
ārstniecības personas); 

7)  realizēta profesionālās pilnveides programma “Dzemdību 
vadīšana. Augļa stāvokļa izvērtēšana dzemdībās. 
Kardiotokogrāfija” (divas reizes, apmācītas pavisam kopā 
50 ārstniecības personas); 

8)  realizēta profesionālās neformālās tālākizglītības 
programma “Komunikācija veselības aprūpes vidē” (četras 
reizes, apmācītas pavisam kopā 74 ārstniecības personas); 

9)  profesionālo kompetenču uzturēšanai Klīnisko simulāciju 
centrā iegādāts dzemdību simulācijas manekens; 

10)  ieviests fizioloģiskās aprūpes koncepts (vecmātes 
vadītas dzemdības, minimāla medikamentu lietošana 
u.tml.) un atbilstoši tam sniegta dzemdību palīdzība 
Jaunizveidotajās dzemdību aprūpes telpās (“Mazais 
dzemdību centrs”); 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:

•  tālākizglītības kursi ārstniecības un ārstniecības 
atbalsta personām par ortopēdiskām slimībām, akūtajā 
traumatoloģijā, operatīvajā ķirurģijā;

•  Slimnīcas pamatprogrammatūras “Ārsta birojs” papildus 
funkcionalitātes ieviešana un integrācija ar grāmatvedības 
sistēmu;

•  Slimnīcas kvalitātes vadības sistēmas attīstība, iekšējās 
reglamentējošās dokumentācijas pilnveidošana, regulāra 
iekšējo kvalitātes auditu veikšana medicīnas jomā un 
citas aktivitātes, kas sniedz ieguldījumu veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  Veikti 10 iekšējie auditi KVS sistēmas uzraudzībai saskaņā 
ar izstrādāto plānu;

•  notikusi regulāra personāla apmācība dažādos darba 
organizācijas jautājumos (42 dalībnieki); dalība konferencēs 
un kongresos ar mērķi papildināt zināšanas un paaugstināt 
kvalifikāciju ( Covid-19 dēļ)

•  realizēta profesionālās pilnveides programma “Dzemdību 
vadīšana. Augļa stāvokļa izvērtēšana dzemdībās. 
Kardiotokogrāfija” (divas reizes, apmācītas pavisam kopā 38 
ārstniecības personas);

•  realizēti kvalifikāciju uzturošie kursi “Jaundzimušo primārā 
reanimācija un atbalsts dzimšanas brīdī” (2 reizes, 
apmācītas pavisam kopā 21 ārstniecības persona);

•  mātes veselībai kritisko gadījumu (perinatālā mirstība, 
smagā asfiksijā dzimušo un ārstnieciskās hipotermijas 
gadījumi) analīze pēc plāna un uzturēta klīnisko auditu 
kvalitātes sistēma;

•  ieviesta intrapartālās sonogrāfijas metode dzemdībās;
•  ieviesta vienota māsu izsaukuma sistēma 6 stāvā;
•  veikta pacientu un klientu rakstisko un mutisko 

iesniegumu/sūdzību analīze, secinājumu rezultātā veiktas 
korektīvās darbības pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanai;

•  ieviestas attālinātās ārstu un vecmāšu konsultācijas, 
izglītojošie materiāli online formātā.

SIA “Rīgas veselības centrs”:

1)  Veikts darbs jaunu veselības aprūpes pakalpojumu 
ieviešanā, nolūkā pilnveidot esošo pakalpojumu saturu 
un izpildes organizāciju, tādējādi iedzīvotājiem sniedzot 
kvalitatīvāku pakalpojumu:
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11)  pilnveidota mātes veselībai kritisko gadījumu (perinatālā 
mirstība, smagā asfiksijā dzimušo un ārstnieciskās 
hipotermijas gadījumi) analīze un uzturēta klīnisko auditu 
kvalitātes sistēma; 

12)  ieviesta vienota māsu izsaukuma sistēma un vienota 
augļa un mātes monitorēšanas sistēma dzemdībās; 

13)  būtiski veikta prenatālās diagnostikas nodaļas 
tehnoloģiskais nodrošinājums un uzlabotas (otrās 
ekspertu klases ultrasonogrāfijas iekārtas); uzsākta 
intrapartālās sonogrāfijas metodes ieviešana. 

SIA “Rīgas veselības centrs” ieviešot jaunus pakalpojumus, 
īstenotas šādas aktivitātes: 

1)  reģistrēts rehabilitācijas dienas stacionārs filiālē “Imanta”, 
adrese Imantas 8. līnija 1/1; 

2)   reģistrēts rehabilitācijas dienas stacionārs filiālē 
“Ķengarags”, adrese Kaņieru iela 13; 

3)  reģistrēts rehabilitācijas dienas stacionārs filiālē 
“Bolderāja”, adrese Slimnīcas iela 2a; 

4)  filiālē “Bolderāja” ieviesti jauni pakalpojumi:

•  grupu nodarbības fizioterapijā 
•  veselības vingrošana; 
•  masāža; 
•  “Ci-gun” nodarbības. 

Modernizējot pakalpojuma sniegšanu, iegādātas jauna 
medicīniskās ierīces: 

1)  mūsdienīgi ultrasonogrāfi filiālēs “Ziepniekkalns”  
un “Bolderāja”;

2)  zobu rentgena iekārta un apmācīti speciālisti ar to rīkoties 
filiālē “Ķengarags”;

3)  filiāles “Bolderāja” jauno telpu aprīkošanai (t.sk. rentgena 
iekārta, holtera monitors, LOR kabineta aprīkojums, 
oftalmologa kabineta aprīkojums u.c.); 

4)  nolietoto iekārtu nomaiņai – filiālē “Ziepniekkalns” LOR 
darba stacija, filiālē “Iļģuciems” – modernizēta zobu 
rentgendiagnostikas iekārta, filiālē “Torņakalns” fundus 
kamera, filiālē “Imanta” OCT iekārta ar fundus kameru. 

•  Filiālē “Bolderāja” uzsākti jauni medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumi: ūdensdziedniecība (zemūdens masāža, 
baseins, Kneipa terapija), sāls terapija un ergoterapija, 
darbu uzsāka jauns ģimenes ārsts.

•  Ieviestas speciālistu attālinātas konsultācijas.
•  Īstenota dalība Nacionālā veselības dienesta izsludinātajā 

medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu 
sniedzēju atlasē un 2021.gadā tiks uzsākta valsts 
apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra 
pakalpojumu sniegšana 5 filiālēs.

2)  Ieviestas jaunas tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot 
pakalpojuma saturu un plašumu:

•  Filiālē “Bolderāja” ieviestas: haloterapija (sāls istaba) –  
izmantojama primāri pacientiem ar elpceļu un 
dermatoloģiskām saslimšanām, kā arī vispārējās veselības 
veicināšanas nolūkos, un triecienviļņu terapija un augstas 
intensitātes lāzerterapija – pacientiem ar muskuļu skeleta 
problēmām.

•  Filiālē “Imanta” un filiālē “Bolderāja” ieviests jauns 
oftalmologa ārstniecības tennoloģijas veids: tīklenes,  
acs nervu un asinsvadu izmeklējums;

•  Filiālē “Ķengarags” ieviests jauns oftalmologa ārstniecības 
tennoloģijas veids: optiskās koherences tomogrāfija (OCT ).

3)  Īstenojot kvalitātes pilnveides pasākumus iekšējās 
kontroles sistēmas ietvaros:

•  izstrādāts iekšējais normatīvais akts iekšējā audita 
nodrošināšanas procesam, darbu uzsācis Galvenais 
speciālists veselības aprūpes kvalitātes uzraudzības 
jautājumos, veikti 5 iekšējie auditi un noteikti veicamie 
pilnveidojumi;

•  izstrādāts iekšējais normatīvais regulējums pacientu 
drošības gadījumu ziņošanas un analīzes sistēmas 
ieviešanai, lai noteiktu pilnveidojamos pasākumus drošības 
gadījumu novēršanai, kā arī pacientu identifikācijas sistēma, 
pacientu veselības aprūpes drošības uzlabošanai;

•  īstenota regulāra ārstniecības personāla darba kvalitātes 
kontrole, analizētas saņemtās sūdzības, veiktas pārrunas 
par veselības aprūpes kvalitātes, pakalpojuma sniegšanu, 
pieejamības nodrošināšanu. Sūdzību gadījumā ar 
iesaistītajiem darbiniekiem katrā konkrētajā gadījumā 
notiek izglītojošais darbs.

4)  Īstenoti pasākumi darbinieku zināšanu pilnveidei, lai 
pakalpojuma sniegšana notiktu kvalitatīvāk:
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Rūpējoties par pacientu drošību un izpildot normatīvo aktu 
prasības: 

1)  iegādāts nepieciešamais aprīkojums un ieviesta 
elektroniska verifikācijas sistēma Viltoto zāļu direktīvā 
noteikto normu ievērošanai; 

2)  saņemta Radiācijas drošības centra izsniegtā Licence 
darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem; 

3)  veikts Radiācijas drošības Klīniskais audits. 
4)  pilnveidojot pacientu datu programmas “Ārstu Birojs” 

izmantošanas iespējas, izstrādāta un ieviesta jauna 
veidlapa – EHO slēdziens; 

5)  četras ārstniecības personas ir apmeklējušas profesionālās 
tālākizglītības apmācības “Valodas agrīnā novērtējuma 
tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem”; 

6)  piesaistīti speciālisti jaunu pakalpojumu sniegšanai: 

•  Ci-gun speciāliste filiālē “Bolderāja”; 
•  Jogas speciāliste filiālē “Imanta”; 
•  Sporta ārste filiālē “Imanta”.

•  desmit RVC fizioterapeiti iesaistīti studentu apmācībā 
atbilstoši līguma “RSU Rehabilitācijas fakultātes studiju 
programmas “Fizioterapija” pilna un nepilna laika studējošo 
prakse  4.studiju gada studējošiem” prasībām;

•  divi RVC audiologopēdi un divi logopēdi fizioterapeiti 
iesaistīti studentu apmācībā atbilstoši līguma “Par 
prakses vietu nodrošināšanu Rīgas Stradiņa universitātes 
Rehabilitācijas fakultātes studējošajiem” prasībām;

•  seši darbinieki apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus 
“Ūdensdziedniecībā”, 1 (viens) darbinieks apmeklējis Pirmās 
Miofunkcinālās klīnikas rīkotos tālākizglītības kursus 
“Mūsdienīgas diagnostikas un ārstēšanas metodes bērniem 
ar valodas attīstības traucējumiem, autismu, alaliju, bērnu 
cerebrālo trieku un citiem attīstības traucējumiem”;

•  noorganizētas apmācības 54 klientu un pacientu 
apkalpošanā iesaistītajiem darbiniekiem: “Pacientu datu 
aizsardzība”, t.sk. 28 klientu un pacientu apkalpošanā 
iesaistītie darbinieki apmācīti, kā rīkoties pacienta akūtas 
veselības pasliktināšanās gadījumā un ir iepazīstināti ar 
SIA “Rīgas veselības centrs” pretkorupcijas un trauksmes 
celšanas sistēmu;

•  3 darbinieki piedalījušies Valsts vides dienesta Radiācijas 
drošības centra rīkotajā tiešsaistes seminārā par radiācijas 
drošību.

•  2 darbinieki ir apmeklējuši kursus par radiācijas drošību un 
kvalitāti medicīnā un atjaunojuši radioloģijas drošības un 
kvalitātes sertifikātu;

•  visiem RVC darbiniekiem ir veikta ikgadējā apmācība darba 
aizsardzībā, datu aizsardzībā un ugunsdrošībā;

•  noorganizētas struktūrvienību vadītāju iekšējās apmācības 
kvalitātes vadībā;

•  nodrošināta darbinieku piedalīšanās LTRK organizētajās 
apmācībās gan klātienē, gan attālināti vebināros.

5)  Pakalpojuma satura un klāsta paplašināšanai un 
kvalitātes pilnveidei iegādāta jauna mūsdienīga aparatūra 
pakalpojuma sniegšanai, t.sk. piecās RVC filiālēs fizikālās 
medicīnas kabineti un LOR kabineti ir aprīkoti atbilstoši 
vienotam standartam, lai nodrošinātu pakalpojuma 
pieejamības vienlīdzību dažādās Rīgas apkaimēs, kā arī 
efektivizētu pakalpojuma izpildes procesu.
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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)

2017.-2020. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšanai 
bērnu un jauniešu vidū: 

•  Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.veseligsridzinieks.lv tiek publicēta informācija un 
izdotie materiāli par sabiedrības veselības jautājumiem,  
arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai; 

•  notikušas 500 dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem; 
•  notikušas 25 izglītojošas lekcijas skolu pedagogiem par 

dinamiskās pauzes nozīmi skolēnu ikdienā; 
•  izveidota veselīgu recepšu grāmata bērnu un jauniešu 

veselīga uztura paradumu veicināšanai; 
•  notikušas 150 veselīga uztura nodarbības pamatskolai un 

vidusskolai “Uztura detektīvs”; 
•  notikušas 240 sporta nodarbības 1.-4.klases skolēniem 

pagarināto dienas grupu laikā; 
•  notikušas 800 Veselīga uztura programmas nodarbības 

bērniem PII; 
•  notikušas 1 260 nodarbības programmā Virssvara kabinets 

bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu; 
•  notikušas 200 jogas nodarbības bērniem;
•  notikušas 144 slidošanas apmācību nodarbības bērniem; 
•  notikušas 250 nodarbības bērniem stājas problēmu 

profilaksei;
•  nodrošināta uzsāktā pētniecības projekta endokrinoloģijas 

jomā darbība filiālē “Torņakalns”;

izpildīts līgums sociālā rehabilitācijā sadarbībā ar Labklājības 
ministriju par individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta 
plāna sastādīšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  
un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

•  Notikušas 55 veselīga uztura programmas nodarbības 
bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs

•  Notikušas 23 veselīga uztura nodarbības pamatskolai  
un vidusskolai “Uztura detektīvs”

•  Notikušas 19 jogas nodarbības bērniem
•  Notikušas 370 nodarbības programmā Virssvara kabinets 

bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu
•  Notikušas 138 slidošanas apmācību nodarbības bērniem
•  Notikušas 51 nodarbība bērniem stājas problēmu profilaksei 

gan tiešsaistē, gan klātienē
•  Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē  

www.veseligsridzinieks.lv un Facebook lapā “veselīgs 
rīdzinieks”, un Instagram kontā “veselīgs rīdzinieks”, kā arī 
youtube.com kanālā “veseligsridzinieks” tiek publicēta 
informācija un izdotie materiāli par sabiedrības veselības 
jautājumiem, arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai;

•  notikušas 367 dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem
•  novadītas 130 nodarbības par veselīga uztura paradumu 

(augļu un dārzeņu patēriņa veicināšanai) veicināšanu 
skolēniem no 1.līdz 5.klasei;

SIA “Rīgas veselības centrs”:

RVC sadarbībā ar RD LD Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi 
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi”) ietvaros nodrošināja pakalpojumus programmā 
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu.

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)

2017.-2020. Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošanai par 
veselību un to ietekmējošiem faktoriem: 

•  īstenota traumatisma profilakses programmu pirmo 
klašu skolēniem un PII audzēkņiem “Drošība mājās un 
sabiedriskās vietās” zināšanas, novadīta 381 nodarbība; 

•  nodrošinātas informatīvi izglītojošas aktivitātes (diskusijas) 
par veselībai kaitīgiem uzturā lietojamajiem produktiem 
(enerģijas dzērieniem u.c.), kopā novadītas 9 diskusijas  
(235 dalībnieki).

•  Notikušas 13 nodarbības jauniešiem peldētapmācībā;
•  Īstenotas 65 nodarbības 5.-12. klašu skolu jauniešiem 

par traumatisma profilaksi. Traumu cēloņi, riska faktori, 
aizsargekipējums, skolēna atbildība un pirmās palīdzības 
sniegšana dažādu traumu gadījumā

•  Novadītas 20 lekcijas par traumatismu un pirmās palīdzības 
sniegšanu bērniem PII vecākiem un pedagogiem;

•  Īstenotas 350 nodarbības traumatisma profilakses 
programmas pirmo klašu skolēniem un pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem ”Drošība mājās un 
sabiedriskās vietās” ietvaros.
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SIA “Rīgas veselības centrs”:

RVC sadarbībā ar RD LD Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi 
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi”) ietvaros nodrošināja pakalpojumus programmā 
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”.

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)

2017.-2020. SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  Dalība pētījumā “Latvijas grūtnieču uztura paradumi un to 
ietekmējošie faktori”. Aptaujātas 250 respondentes; 

•  Tēvu dienas ietvaros organizēta lekcija par pasīvās 
smēķēšanas kaitīgumu mātei un bērnam; 

•  novadīti 14 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par 
veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm; 

•  sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12 
praktiskas veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un 
degustācijas “Veselīga uztura skola”; 

•  izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas kalendārs 
2020.gadam”. 

•  Izveidots un atklāts Veselības maršruts pie Rīgas Rīnūžu 
vidusskolas (Augusta Dombrovska ielā 88); 

•  Novadīta 61 praktiskā nodarbība darba vietās par dažādiem 
tematiem (stress un izdegšana darba vietā, fiziska 
noguruma mazināšana, darba un ģimenes pienākumu 
apvienošana); 

•  Realizētas veselību veicinošas nodarbības un gala 
pasākums, tai skaitā par atkarību tēmām “Grupu dzīvokļu” 
iemītniekiem, kopā nodrošinātas 6 grupas (66 dalībnieki).

•  Īstenots viens pasākums “Brokastis ar speciālistu” – 
piedalījās ārsts dermatologs.

•  Īstenotas 18 apzinātības nodarbības gan tiešsaistē, gan 
klātienē.

•  Īstenotas 67 brīvdabas vingrošanas nodarbības.
•  Īstenotas 211 jogas nodarbības gan tiešsaistē, gan klātienē
•  Īstenotas 759 nūjošanas nodarbības.
•  Īstenotas 620 Cigun nodarbības, gan klātienē, gan 

tiešsaistē
•  Īstenota 1 lekcija tiešsaistē garīgās veselības veicināšanai – 

kā pieņemt nepatīkamas ziņas.
•  Īstenoti 3 publiskie semināri tiešsaistē par stresu un tā 

radītajām veselības problēmām.
•  Īstenotas 13 nodarbības garīgās veselības veicināšanai ar 

mākslas terapijas elementiem gan tiešsaistē gan klātienē.
•  Notikusi 1 nometne līdzatkarīgām personām.
•  Izglītoti topošie un jaunie vecāki programmā “Vecāku 

skola”, iekļaujot lekcijas un nodarbības par sagatavošanos 
dzemdībām, zīdīšanu, hendlingu, vingrošanu ar mazuli. 
Notikusi 180 nodarbība gan tiešsaistē, gan klātienē .

•  novadīti 10 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par 
veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm.

•  sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 11 
praktiskas veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un 
degustācijas “Veselīga uztura skola”.

•  izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas kalendārs 
2021.gadam”.

•  Nodrošinātas 77 praktiskas nodarbības darba vietās 
par dažādiem tematiem (stress un izdegšana darba 
vietā, fiziska noguruma mazināšana, darba un ģimenes 
pienākumu apvienošana).

•  Īstenotas 50 nodarbības grūtniecēm par veselīga uztura 
paradumiem grūtniecības laikā un piebarojumu bērnam 
pirmajos dzīves 6 mēnešos.

•  Novadītas 80 fitnesa nodarbību vadīšana Rīgas pilsētas 
pašvaldības iedzīvotājiem.
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SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

•  Dalība valsts pētījumu pragrammā “Covid-19 pandēmijas 
ietekme uz seksuālo un reproduktīvo veselību”.

•  Turpinās dalība pētījumā “Latvijas grūtnieču uztura 
paradumi un to ietekmējošie faktori” Aptaujātas 150 
respondentes un veikti laboratoriskie izmeklējumi saskaņā 
ar pētījumu programmu.

SIA “Rīgas veselības centrs”:

RVC sadarbībā ar RD LD Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi 
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi”) ietvaros nodrošināja pakalpojumus programmās 
“Svara korekcijas programma pilngadīgām personām”, 
“Vingrošanas nodarbības grūtniecēm zālē un baseinā”.

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

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017.-2020. SIA “Rīgas veselības centrs”: 

Īstenotas vingrošanas nodarbības grūtniecēm. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

•  Dzemdību nama Ģimenes skolā organizētas 245 lekcijas  
un nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem; 

•  Iesaistīšanās Tēvu lekciju organizēšanā un popularizēšanā; 
•  atbalsts Mazuļu aprūpes nodarbību popularizēšanā 

sociālajos tīklos; 
•  “Ēnu diena” optimāli realizēta ārstniecības departamenta 

struktūrvienībās. Piedalījās 9 skolēni no visas Latvijas 
(Daugavpils, Ventspils, Rojas, Ogres u.c.); 

•  Izstrādātas jaunas info lapas par zīdaiņu drošību; ievietotas 
mājas lapā un izplatītas sociālajos tīklos; 

•  Izveidoti vides stendi: “Neatstāj jaundzimušo bez 
uzraudzības” un “Mēs par zīdīšanu!”; 

•  Kopā ar portālu riga.lv izstrādāts video seriāls par zīdaiņu 
drošības jautājumiem; 

•  Sadarbībā ar Māmiņu klubu izveidots un publiskots 
materiāls par ķeizargrieziena operāciju Dzemdību namā; 

•  īstenotas 34 lekcijas pirmsskolas bērnu vecākiem un 5.-7.
klašu skolēnu vecākiem (vecāku sapulču ietvaros) “Kā vadīt 
sarunu ar bērnu par reproduktīvās veselības jautājumiem?”; 

•  Notikušas 89 nodarbības 5.-6.klašu skolēniem par mutes 
higiēnu;

•  Novadītas 100 nodarbības 4.-9.klases meitenēm par 
reproduktīvo veselību; 

•  Novadītas 100 nodarbības 4.-9.klases zēniem par 
reproduktīvo veselību; 

•  Notikušas 15 nodarbības par personīgo higiēnu PII 
audzēkņiem.

•  Novadītas 28 nodarbības 4.-9.klašu meitenēm un zēniem par 
reproduktīvo veselību gan tiešsaistē, gan klātienē.

•  Nodrošinātas 70 nodarbības Rīgas pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu 5.-6.klašu skolēniem (vai citu klašu 
skolēniem pēc atbilstoša pieprasījuma) par mutes dobuma 
higiēnu un pareizām zobu kopšanas metodēm.

•  Novadītas 60 interaktīvās nodarbības ”Roku higiēna un 
infekciju profilakse” pirmsskola un skolas vecuma bērniem.

•  Īstenotas 25 nodarbības 9.-12.klašu skolēniem par infekcijas 
slimību profilaksi (t.sk. HIV infekcijas, B un C hepatīta 
infekcijas izplatību, inficēšanās ceļiem un riska faktoriem).

SIA “Rīgas veselības centrs”:

RVC sadarbībā ar RD LD Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi 
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi”) ietvaros nodrošināja pakalpojumus programmās 
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”, 
“Svara korekcijas programma pilngadīgām personām”, 
“Vingrošanas nodarbības grūtniecēm zālē un baseinā”.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

Covid -19 ierobežojumu laikā Facebook tika uzsākts Ģimenes 
skolas videolekciju cikls: Dzemdības Covid laikā, Zīdīšana, 
Uzturs grūtniecības laikā, Gatavošanās dzemdībām (krievu 
valodā un latviešu valodā), Kādus izmeklējumus veic 
jaundzimušajiem.
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Novadītas 93 apmācības BJC un personām ar garīga rakstura 
traucējumiem par personīgo higiēnu/reproduktīvo veselību.

Kopumā ar 10 Ģimenes skolas videolekcijām tika aptverta 97 
028 liela auditorija.

Sadarbībā ar portālu TVnet izveidota rubrika #paliecmājās un 
gatavojies radībām, kā arī izveidotas 2 videoreportāžas par 
Covid ietekmi uz grūtniecību un jaundzimušo.

6.2.5.  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)

2017.-2020. Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses 
darbs: 

•  notikušas 16 lekcijas skolu personālam, ar mērķi atpazīt 
atkarības riskus un simptomus; 

•  norisinājušies 8 apmācību programmas – “Atkarība un 
līdzatkarība ģimenē”, “Agresijas intervences programma 
jauniešiem”, “Atkarību profilakse pirmsskolā un sākumskolā”, 
“Sociāli emocionālās dzīves prasmes”, ”Stresa ietekme 
uz jauniešu veselību” ,”Apreibinošu vielu diagnostika 
jauniešu vidū” – psihologiem, sociālajiem pedagogiem 
un sociālajiem darbiniekiem, “Bērna psihoemocionālā 
veselība”– kopā apmācīti 163 speciālisti; 

•  novadītas 85 diskusijas par vielu lietošanu un procesu 
atkarībām, kurās iesaistīts 2001 skolēns; 

•  novadītas 307 interaktīvas nodarbības, t.sk. par dzīves 
prasmju attīstību – 152 , agresijas intervenci – 60 un stresa 
ietekmi – 36. Kopā – 4761 skolēnam; 

•  izstrādāta metodiskā materiāla apmācību programma 
“Pusaudžu psihosociālā veselība” un novadītas 2 
pilotprojekta apmācības skolas pedagogiem; 

•  nodrošināta sadarbība ar Rīgas Sociālā dienesta Atkarības 
profilakses sektoru. Informācijas apmaiņa, darba grupas; 

•  notikuši 14 speciālistu vadīti semināri par veselības 
veicināšanas pasākumiem, tajā skaitā par atkarību 
profilakses tematu.

•  Notikusi 1 nometne līdzatkarīgām personām.
•  Novadīti 8 informatīvi izglītojošie semināri, kurus vada LD 

VP SVVPN darbinieces – “Atkarība un līdzatkarība ģimenē”, 
“Agresijas intervences programma jauniešiem”, “Sociāli 
emocionālās dzīves prasmes”, ”Stresa ietekme uz jauniešu 
veselību” – psihologiem, sociālajiem pedagogiem, policijas 
inspektoriem, sociālajiem darbiniekiem, – kopā piedalījās 
170 dalībnieku.

•  Novadītas 100 diskusijas par vielu lietošanu un procesu 
atkarībām, kurās iesaistīti 2250 skolēni.

•  Novadītas 3 grupas jauniešiem” Atkarības profilakse”  
29 daībnieki;

•  Novadītas 360 interaktīvas nodarbības, tsk. Par roku 
higiēnu – 78, dzīves prasmju attīstību – 147, agresijas 
intervenci – 11 un stresa ietekmi – 24. Kopā – 3839 skolēns;

•  Izveidots uzticības e-pasts jauniešiem “domā/jūti/dari.

Covid-19 pandēmijas laikā sniegts atbalsts un konsultācijas – 
kopā72, bērniem pieaugušajiem, par aktuāliem jautājumiem.
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6.2.6.  Infekcijas slimību profilakse, 
izglītojot sabiedrību un veicinot 
savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu

RD LD
(sadarbībā ar 

ārstnieciskā profila 
RP SIA)

2017.-2020. SIA “Rīgas veselības centrs”: 

•  sistemātiski un regulāri sniegtas ziņas par pakalpojumiem, 
jaunumiem mājaslapā un sociālajā tīklā vietnē “Facebook”; 

•  speciālistu viedoklis par veselību veicinošiem pasākumiem 
publicēts Veselības gadagrāmatā; 

•  RVC īstenoto projektu reklāma veikta plašā apmērā – 
portālos mammamuntetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā 
un mājaslapā; laikrakstā “Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” 
u.c.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

•  mājas lapā ievietots un sociālajos tīklos izplatīts materiāls 
par citomegalovīrusa infekciju; 

•  aktīva iesaiste SPKC organizētajā Gripas vakcinācijas 
kampaņā, RDN radot iespēju bezmaksas vakcīnu saņemt 
visas Latvijas grūtniecēm; atspoguļojums sociālajos 
medijos – grūtnieču vakcinācija pret gripu, sasniedzot 
474 469 unikālos skatījumus un 12,9 tūkstošus skatījumu 
vakcinācijas kampaņas tiešraidei; 

•  īstenotas 100 nodarbības Rīgas vispārizglītojošo skolu 
9.-12.klašu skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas 
slimību profilaksi (B, C hepatīts, HIV u.c.); 

•  mazināts infekciju slimību izplatības risks, īstenojot 179 
nodarbības (3 987 dalībnieki) roku higiēnas apmācības 
programmu sākumsskolas vecuma bērniem. “Mana 
veselība” (roku mazgāšana).

SIA “Rīgas veselības centrs”:

•  sniegtas ziņas tīmekļa vietnē un sociālajā tīkla vietnē 
“Facebook” par pakalpojumiem un jaunumiem, atbilstoši 
struktūrvienību vadītāju un galveno speciālistu 
sagatavotajai informācijai.

•  2020.gadā RVC speciālisti snieguši konsultācijas un 
profesionālo viedokli par ģimenēm aktuālām tēmām masu 
medijiem.

Rīgas “Dzemdību nams”:

•  Lai dzemdību nama pacienti un klienti varētu saņemt 
atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar grūtniecību, 
dzemdībām, un jaundzimušo aprūpi Covid-19 pandēmijas 
laikā, tika izveidota e-pasta adrese jautajums@rdn.lv;  
Uz iesūtītajiem jautājumiem atbildes tika sniegtas 
videoformātā Dzemdību nama Facebook profilā, sasniedzot 
30 tūkstoši lielu auditoriju. 

Izveidots un izplatīts videomateriāls par Infekciju izolatoru 
Rīgas Dzemdību namā, kurā skaidrots, kā notiks ar Covid-19 
inficēto pacientu aprūpe.

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

RD LD
(sadarbībā ar 

citiem RD nozaru 
departamentiem, 

pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017.-2020. SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

sniegta informācija par sniegtajiem pakalpojumiem,  
tai skaitā www.riga.lv;

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

Dzemdību nama Ģimenes skolā organizētas lekcijas un 
nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem. Plašākai 
publikai izglītojoši materiāli un aktivitātes tika piedāvātas 
Rīgas pilsētas svētku laikā – Dzemdību nama izbraukuma 
teltī. 

Dzemdību nama Facebook profilā regulāri tiek sniegti arī 
praktiski padomi, kas saistīti ar grūtniecību, pēcdzemdību 
periodu un jaundzimušo aprūpi. Vienpadsmit vēstījumi 
veltīti jaundzimušo drošības tēmai, zīdīšanas veicināšanas 
tēmai, grūtnieču vakcinācijai pret gripu, sasniedzot 474 469 
unikālos skatījumus un 12,9 tūkstošus skatījumu vakcinācijas 
kampaņas tiešraidei. 

•  Mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv regulāri tiek sniegta 
aktuālā informācija iedzīvotājiem sabiedrības veselības 
jautājumos (2020.gadā apmeklētāju skaits: 111066);

•  Facebook.com lapā veselīgs rīdzinieks regulāri tiek sniegta 
aktuālā informācija iedzīvotājiem sabiedrības veselības 
jautājumos (2020.gadā 5560 sekotāji);

•  IG lapā veselīgs rīdzinieks regulāri tiek sniegta aktuālā 
informācija iedzīvotājiem sabiedrības veselības jautājumos 
(2020.gadā 14 192 unikālie skatījumi).

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

sniegta informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā 
www.riga.lv, Facebook profilā, Instagram, TV un citos mēdijos.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

Regulāri sniegta informācija iedzīvotājiem ar mājas lapas rdn.lv,  
Dzemdību nama Facebook profila un mediju starpniecību. 
Kopumā 2020.gada laikā Facebook izplatīti 215 vēstījumi; 

230



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

•  izstrādātas jaunas informācijas lapas par zīdaiņu drošību, 
kas ievietotas mājas lapā un izplatītas sociālajos tīklos. 

•  izveidots vides stends “Neatstāj jaundzimušo bez 
uzraudzības” un kopā ar portālu riga.lv izstrādāts video 
seriāls par zīdaiņu drošības jautājumiem 

•  sagatavoti materiāli un organizētas speciālistu intervijas. 
Gada laikā apzinātas vismaz 180 publikācijas masu medijos 
par RDN darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sniegti 
Dzemdību nama speciālistu viedokļi par tēmām, kas 
saistītas ar grūtniecību un dzemdniecību.

•  iniciēts publicitātes pasākums – akcija “Ģimenes koks”, 
kura laikā atklāta Dzemdību nama apmeklētājiem un 
darbiniekiem publiski pieejama ekspozīcija par Dzemdību 
nama vēsturi, kā arī sarīkots publisks kinoseanss par 
Dzemdību nama vēsturi no Latvijas Nacionālā arhīva 
materiāliem; 

•  piedalīšanās Rīgas pilsētas svētkos ar izbraukuma telti, 
dodot iespēju jaunajiem vecākiem pārtīt un pabarot mazuli, 
saņemt vecmāšu konsultāciju un informatīvus materiālus; 

•  sadarbībā ar Māmiņu klubu izveidots un publiskots 
materiāls par ķeizargrieziena operāciju Dzemdību namā.

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

•  Ziņas par pakalpojumiem, jaunumiem sistemātiski un 
regulāri sniegtas mājaslapā un sociālajā tīklā vietnē 
“Facebook; 

•  Speciālistu viedoklis par veselību veicinošiem pasākumiem 
publicēts Veselības gadagrāmatā; 

•  RVC īstenoto projektu reklāma veikta plašā apmērā – 
portālos mammamuntetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā 
un mājaslapā; laikrakstā “Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” 
utt.

gada laikā apzinātas vismaz 202 publikācijas medijos. Gada 
garumā žurnālā Mans Mazais turpinājās Dzemdību nama 
iniciēta un sagatavota rakstu sērija par grūtniecības norisi līdz 
pat dzemdībām.

Sadarbībā ar TV Auto ziņas un Tvnet Auto izveidots sižets 
par grūtnieču un zīdaiņu drošu braukšanu automašīnā.
(09.09.2020).

Gimenes skolas organizētajā Tēvu dienā (09.03.) Dzemdību 
nama speciālisti un pieaicinātie lektori izglītoja topošos 
un jaunos tēvus par tēva lomu gaidību laikā, dzemdībās un 
pēcdzemdību periodā, zīdaiņu drošību, budžeta plānošanu, 
gatavojoties bērna ienākšanai ģimenē, kā arī psihoemocionālo 
veselību ģimenē.

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:

•  informācija par slimnīcā pieejamajiem sniegtajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem publicēta slimnīcas mājaslapā;

•  balsta un kustību slimību profilakses ieteikumi 
slimnīcas mājaslapā un plakātu veidā Rīgas 2.slimnīcas 
Konsultatīvajā Poliklīnikā;

•  sadarbībā ar RD Labklājības departamentu izveidots video 
materiāls par senioru traumatisma profilaksi mājās, dalība 
sarunu video ciklā par senioru veselību, kā arī līdzdalība 
plakātu izstrādē par senioru traumatismu;

•  izglītojoša filma par pēdas kaulu deformācijas novēršanas 
profilaksi;

•  intervijas raksts par gūžas endoprotezēšanu “Ievas 
veselība”, publikācijas par veselības aprūpes pakalpojumu 
ātrāku pieejamību  nra.lv, jauns.lv, veseligsridzinieks.lv, kā 
arī Slimnīcas mājaslapā.

SIA “Rīgas veselības centrs”:

•  RVC piedalās ES finansētos projektos šādās programmās 
“Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna 
sastādīšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm”, 
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”, 
“Svara korekcijas programma pilngadīgām personām”, 
“Vingrošanas nodarbības grūtniecēm”.

•  2020.gadā RVC speciālisti snieguši konsultācijas un 
profesionālo viedokli par ģimenēm aktuālām tēmām masu 
medijiem par šādām tēmām: 
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Kāpēc pārtikas alerģijai ir jāpievērš uzmanība un kā tā var 
attīstīties, 
Aizdomas par alerģiju?
Iepazīsties ar testiem, kuri to var diagnosticēt!, 
Alerģiju profilakse: kā apsteigt alerģiju, Ziedputekšņu alerģiju 
ABC. To ignorēt nedrīkst!, 
Latvijas Radio 1 raidījums “Zināmais nezzināmajā” Sižets par 
alerģijām, 
Vasaras atpūta pie ūdens. Kā pasargāt ādu no apdegumiem?, 
Mīti un patiesība par sauļošanās krēmiem,
Par pilvērtīgu dzīvi un darbu ar redzes traucējumiem, 
Dezinfeekcijas līdzekļu ietekme uz bērnu ādu, 
Zīdaiņu un bērnu ādas kopšanas ziemas sezonā.

RVC īstenoto projektu reklāma veikta plašā apmērā – 
portālos mammamuntetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā 
un mājaslapā; laikrakstā “Vesti”.

6.2.8.  Kaitējuma mazināšanas 
programmas īstenošana narkotisko 
vielu lietotāju vidū

RD LD 2017.-2020. HIV konsultanta konsultācijas, HIV testu veikšanu, sociālā 
darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas, šļirču 
apmaiņas pakalpojumu, individuālā ielu darba veikšana, kas 
ietver sevī izlietoto šļirču savākšanu no injicējamo narkotiku 
lietotāju pulcēšanās un uzturēšanās vietām. Pakalpojums 
ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām mikroautobusā, kurš 
katru darba dienu brauc pa konkrētiem maršrutiem. Tiek 
nodrošinātas izglītojošas lekcijas īslaicīgās uzturēšanās 
mītnes klientiem (t.sk. par atkarībām, reproduktīvo veselību 
u.c. tēmām). 

Rezultāti: 

•  250 dienas tiek sniegtas HIV konsultanta konsultācijas gan 
telpās, gan mikroautobusā, šļirču apmaiņa un prezervatīvu 
izsniegšana, kā arī nodrošināts ielu darbinieku darbs;

•  tiek sniegtas sociālo darbinieku konsultācijas 156 dienas 
telpās un 149 dienas mikroautobusā; 

•  tiek sniegtas psihologa konsultācijas telpās 52 dienas un 
102 dienas konsultācijas tiek sniegtas mikroautobusā.

HIV konsultanta konsultācijas, HIV testu veikšanu, sociālā 
darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas, šļirču 
apmaiņas pakalpojumu, individuālā ielu darba veikšanu, kas 
ietver sevī izlietoto šļirču savākšanu no injicējamo narkotiku 
lietotāju pulcēšanās un uzturēšanās vietām. Pakalpojums 
ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām mikroautobusā, kurš 
katru darba dienu brauc pa konkrētiem maršrutiem. Tiek 
nodrošinātas izglītojošas lekcijas īslaicīgās uzturēšanās 
mītnes klientiem (t.sk. par atkarībām, reproduktīvo veselību 
u.c. tēmām). Rezultāti: 250 dienas tiek sniegtas HIV 
konsultanta konsultācijas gan telpās, gan mikroautobusā, 
šļirču apmaiņa un prezervatīvu izsniegšana, kā arī nodrošināts 
ielu darbinieku darbs; tiek sniegtas sociālo darbinieku 
konsultācijas 156 dienas telpās un 149 dienas mikroautobusā; 
52 dienas tiek sniegtas psihologa konsultācijas telpās un 102 
dienas konsultācijas tiek sniegtas mikroautobusā

6.2.9.  Vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
veselības veicināšana un slimību 
profilakse

RD LD 2017.-2019. Nodrošināta 5 Veselības istabu darbība Rīgas pašvaldībā. 
Veselības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju izglītošana 
veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos, 
veselīga dzīvesveida principu skaidrošana un popularizēšana. 
Konsultāciju laikā iespējams izmērīt asinsspiedienu, auguma 
garumu, svaru, noteikt ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt 
holesterīna un cukura līmeni asinīs. 2018.gadā veselības 
istabas apmeklētas 5 459 reizes (skat. arī 6.2.7.). 

Notikusi/šas/ši:

•  620 Cigun nodarbības, gan klātienē, gan tiešsaistē
•  759 nūjošanas nodarbības
•  80 vingrošanas nodarbības peldbaseinā vecuma grupai 55+
•  66 līnijdeju nodarbības senioriem gan tiešsaistē, gan 

klātienē
•  26 ekspreskonsultācijas un glikozes/holesterīna 

eksprestestu veikšana
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Atbalstīta Brīvprātīgo senioru zvanu centra darbība, 
koordinējot informācijas izplatīšanu un nodrošinot 2 grupu 
aktivitātes brīvprātīgajiem senioriem. 

Norisinājušās sekojošas aktivitātes: 

•  1540 nūjošanas nodarbības; 
•  2 publiskie pasākumi vecāka gadagājuma cilvēkiem viņu 

psihoemocionālās veselības veicināšanai “Diena labām 
domām”; 

•  663 Cigun nodarbības; 
•  15 veselību veicinošas ekskursijas iedzīvotājiem vecuma 

grupā 55+; 
•  81 fitnesa nodarbība iedzīvotājiem vecuma grupā 50+; 
•  409 vingrošanas nodarbības baseinā iedzīvotājiem vecuma 

grupā 55+; 
•  524 nodarbības fizioterapeita vadībā dienas centru un SAC 

klientiem; 
•  200 deju terapijas nodarbības; 
•  136 mākslas terapijas nodarbības; 
•  30 veselības veicināšanas nodarbības vecāka gada gājuma 

sievietēm; 
•  14 speciālistu vadīti semināri par veselības veicināšanas 

pasākumiem; 
•  11 000 ekspreskonsultācijas un glikozes/holesterīna 

eksprestestu veikšana;
•  990 nodarbības Svara korekcijas programmas 

pieaugušajiem ietvaros.

•  93 nodarbības svara korekcijas programmas pieaugušajiem 
ietvaros

•  9 nodarbības publisko lekciju cikla par garīgās veselības 
veicināšanu ietvaros

•  5 veselību veicinošas ekskursijas iedzīvotājiem vecuma 
grupā 55+

•  13 nodarbības garīgās veselības veicināšanai ar mākslas 
terapijas elementiem gan tiešsaistē, gan klātienē

•  Līdzfinansējot nodrošināta 5 Veselības istabu darbība, 
Veselibas istabas apmeklētas 7000 reižu;

•  Īstenotas 6 Senioru veselīgās pastaigas Novadītas 
36 Veselīga un ekonomiska uztura pagatavošanas 
meistarklases RD Sociālā dienesta Dienas centru 
pieaugušām personām klientiem;

•  Izveidoti 2 Informatīvi izglītojoši video par senioru 
traumatisma profilaksi

•  Izveidoti 2 Informatīvi izglītojoši video par senioru 
demences profilaksi

•  Izveidoti 4 Informatīvi izglītojoši video “Sarunas/intervijas 
par senioru veselību”

SIA “Rīgas veselības centrs”:

RVC sadarbībā ar RD LD Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi 
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi”) ietvaros nodrošināja pakalpojumus programmā 
“Svara korekcijas programma pilngadīgām personām”.

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:

sadarbībā ar RD LD izveidots video materiāls par senioru 
traumatisma profilaksi mājās, dalība sarunu video ciklā par 
senioru veselību, kā arī līdzdalība plakātu izstrādē par senioru 
traumatismu.

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 garīga rakstura 
traucējumiem

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

2018. – pastāvīgi 
(jebkurā vietā Rīgā),

2020. – pastāvīgi 
(Bolderājā)

2019.gadā bija plānots, bet piemērotu telpu trūkuma dēļ jauns 
grupu dzīvoklis netika izveidots.

2020. gadā biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” grupu 
dzīvoklis “Cerību dore” (Lubānas iela 39b) pārvietots uz 
telpām Maskavas ielā 178, Rīgā. No 01.11.2020. grupu dzīvoklī 
palielināts vietu skaits par 6 vietām (1 vieta personām ar 
vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem, 5 vietas 
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), kopā 
līdz 16 vietām.
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7.1.2.  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)

2019.gadā bija plānots, bet piemērotu telpu trūkuma dēļ jauns 
dienas aprūpes centrs netika izveidots

2020.gadā piemērotu telpu trūkuma dēļ jauns dienas aprūpes 
centrs netika izveidots.

7.1.3.  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 No 01.05.2019. nodrošinātas 10 papildu vietas Biedrības 
“Svētā Jāņa palīdzība” DAC “Saulessvece”, Cēsu ielā 8, Rīgā.

2020.gadā dienas aprūpes centra pakalpojumam personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem vietu skaits netika 
palielināts.

7.1.4.  Specializētās darbnīcas personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
pakalpojuma nodrošināšana 
atbilstoši pieprasījumam

RD LD
(sadarbībā ar 

RSD, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

29.10.2020. ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” 
noslēgts līgums par specializētās darbnīcas pakalpojuma 
personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšanu no 
02.11.2020., Maskavas iela 178, Rīga, 12 vietas. 

7.1.5.  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)

Veiktas iestrādes dienas centra ar 50 vietām izveidei 2020.
gadā jaunceļamajā sociālajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

Ar nodibinājumu “Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas 
Diakonijas centrs” noslēgts līgums par dienas centra “Dzīvības 
aka” pakalpojuma Mežrozīšu ielā 43, Rīgā, sniegšanu no 

01.10.2020. (50 vietas).

7.1.6.  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)

03.06.2019. noslēgts līgums ar SIA “Aprūpes centrs “Agate”” 
par 5 dienas aprūpes centra vietu personām ar demenci 
nodrošināšanu Skolas ielā 21, Rīgā.

15.12.2020. noslēgts līgums ar biedrību “Svētā Jāņa palīdzība” 
par dienas aprūpes centra personām ar demenci “Duntes 
Ozoli” pakalpojuma izveidošanas izdevumu un pakalpojuma 
sniegšanas no 01.01.2021. Pededzes ielā 4, Rīgā (25 vietas) 
līdzfinansēšanu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto (līdzfinansēšanā piedalās arī 
valsts).

7.1.7.  Jaunas pansijas izveidošana RD LD
(sadarbībā ar 

RSD, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi Pansijas pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām. Nodrošināts aprūpētās dzīvesvietas 
pakalpojums 39 personām.

Pansijas pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Nodrošināts aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums  
58 personām.

Nodrošināts jauns videovizītes pakalpojums 14 personām. 

7.1.8.  Valsts nefinansēta tehniskā 
aprīkojuma nodrošināšana personām 
ar kustību traucējumiem

RD LD
(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem 
(valsts nefinansēti) 2 personām nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi.

2020.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem 
(valsts nefinansēti) mājokļa pielāgošanas ietvaros  
4 personām uzstādīti pacēlāji. 
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7.1.9.  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)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumu saņēma 273 personas. 2020.gadā pakalpojumu saņēma 204 personas.

7.1.10.  Naktspatversmes pakalpojuma 
izveidošana un nodrošināšana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Lai nodrošinātu Rīgas patversmes klientiem distancēšanās 
iespējas patversmes telpās, ievērojot epidemioloģiskos 
drošības pasākumus saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, 
15.04.2020. noslēgts līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu 
apvienība” par patversmes pakalpojuma vīriešiem sniegšanu 
Cieceres ielā 1, Rīgā (24 vietas) un 30.04.2020. noslēgts 
līgums ar SIA “V.E.L.G.” par patversmes pakalpojuma vīriešiem 
un sievietēm sniegšanu Sofijas ielā 8, Rīgā (78 vietas). 

7.1.11.  Dienas centru izveidošana 
bezpajumtniekiem un pakalpojuma 
nodrošināšana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 
(Kurzemes rajonā),
2018. – pastāvīgi 
(Ziemeļu rajonā)

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

7.1.12.  Dienas aprūpes centru izveidošana 
bērniem

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 2019.gadā Dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem saņēma 75 personas. 2019.
gada novembrī par 5 vietām palielināts vietu skaits Rīgas 
3.speciālās pamatskolas dienas aprūpes centrā “Torņakalna 
rūķi”.

2019.gadā veiktas iestrādes dienas aprūpes centra bērniem 
no sociālā riska ģimenēm ar 25 vietām izveidei 2020.gadā 
jaunceļamajā sociālajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

Ar nodibinājumu “Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas 
Diakonijas centrs” noslēgts līgums par dienas aprūpes 
centra pakalpojuma Mežrozīšu ielā 43, Rīgā, sniegšanu no 
01.10.2020. (25 vietas).

7.1.13.  Ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas iestādes 
“Jauniešu māja” izveidošana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumu saņēma 55 personas. 2020.gadā pakalpojumu saņēma 46 personas.

7.1.14.  Atbalstītās dzīvošanas jauniešiem 
pēc ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojuma un atbalsta centra 
jauniešiem izveidošana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 2019.gada septembrī struktūrvienībā “Imanta” darbu  
uzsāka Jauniešu atbalsta centrs, kas pārņēma RSD funkciju – 
sociālo darbu ar jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes.  
Kā arī tika izveidots jauns sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums jauniešiem ar izmitināšanu. Pakalpojumu 
nodrošināja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, kā 
arī līgumorganbizācijas. Pakalpojumu 2019.gadā saņēma  
8 jaunieši.

2020.gadā Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra 
struktūrvienība “Jauniešu atbalsta centrs” Imantas 7.līnijā 4, 
Rīgā, nodrošināja atbalstu 147 nepilngadīgiem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes 
aprūpē un 634 pilngadīgiem jauniešiem pēc ārpusģimenes 
aprūpes. 
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7.1.15.  Izglītojošo un atbalsta grupu 
nodrošināšana jaunajiem un 
topošajiem vecākiem

RD LD
(sadarbībā ar 

RSD, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā projekta ietvaros “SOS Resursu un kompetences 
centra prakse uz bērna vērstas pieejas ieviešana Latvijā” 
Agrīnās brīdināšanas – prevencijas sistēmas ieviešana 
dzemdību namos” PEP mammu atbalsts nodrošināts 134 
jaunajām māmiņām, kā arī tika nodrošinātas 16 atbalsta 
grupas. 

2019.gadā tika nodrošinātas Bērnu un bērnu vecāku 
informatīvi izglītojošas atbalsta grupas bērnu vecākiem 
vecumā no 0-2 gadiem. Pakalpojumu saņēma 41 klients.

Izglītoti topošie un jaunie vecāki programmā “Vecāku 
skola”, iekļaujot lekcijas un nodarbības par sagatavošanos 
dzemdībām, zīdīšanu, hendlingu, vingrošanu ar mazuli. 
Notikusi 180 nodarbība gan tiešsaistē, gan klātienē.

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

RD LD
(sadarbībā ar 

RSD, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā deleģējuma līguma ietvaros SOS “Ģimeņu atbalsta 
centrs” sniedza sociālā darba pakalpojumu 147 ģimenēm. 

2019.gadā “SOS Resursu un kompetences centra prakse 
uz bērnu vērsta pieeja ieviešanai Latvijā” ietvaros sociālā 
darba pakalpojumu saņēma 43 ģimenes, kurās aug 84 bērni, 
uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
58.pants.

2020.gadā pārvaldes uzdevuma deleģējuma līguma ietvaros 
SOS “Ģimeņu atbalsta centrs” sniedza sociālā darba 
pakalpojumu 125 ģimenēm.

7.1.17.  Ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas iestādes 
bērniem “ģimenes tipa modeļa” 
izveidošana

RD LD
(sadarbībā RP BJC)

2019. – pastāvīgi 2019.gadā Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra 
struktūrvienībās “Imanta“, “Vita” un “Ziemeļi” tika realizēts 
ģimenes tipa aprūpes modelis, savukārt pakalpojuma līguma 
ietvaros, sadarbībā ar līgumorganizācijām, kuras sniedz 
minēto pakalpojumu, no 01.09.2019. tiek realizēta tikai ar 
organizācijām, kurās tiek nodrošināts ģimenes tipa aprūpes 
modelis.

2020.gadā ģimenes tipa aprūpes modelis tika turpināts 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās 
“Imanta “, “Vita” un “Ziemeļi”, kā arī 3 līgumorganizācijās.

7.1.18.  Papildu vietu nodrošināšana 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijās 
pilngadīgām personām, t.sk. 
ģimenes tipa institūcijās

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi Finansētas kopā 1 815 vietas, t.sk. 43 vietas – ģimenes tipa 
institūcijā.

Finansētas kopā 1 916 vietas (par 101 vietu vairāk nekā 
iepriekšējā gadā), t.sk. 90 vietas – ģimenes tipa institūcijā.

7.1.19.  Zema līmeņa patversmes un higiēnas 
centra pakalpojuma izveidošana un 
nodrošināšana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

7.1.20.  Atskurbtuves pakalpojuma 
izveidošana un nodrošināšana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojuma 
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.
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7.1.21.  Mobilās brigādes ielu sociālajam 
darbam ar bezpajumtniekiem 
darbības paplašināšana

RD LD
(sadarbībā ar Rīgas 

patversmi)

2018. – pastāvīgi Izveidota otra Rīgas patversmes mobilā brigāde, kura uzsāka 
darbu 2019.gada jūlijā

2020.gadā darbojās divas Rīgas patversmes mobilās 
brigādes. 2020.gadā mobilās brigādes kopā ir sniegušas 
konsultācijas personām 2 393 reizes, saņēmušas 2 212 
tālruņa zvanus, 561 persona nogādāta naktspatversmē vai 
ārstniecības iestādē.

7.1.22.  RSD DC pārveidošana par kopienas 
centriem

RD LD
(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi Plānotā DC pārveidošana par kopienas centriem tiek atcelta. Reorganizācija atlikta uz nenoteiktu laiku.

7.1.23.  Atbalsta sistēmas izveidošana īpaši 
sociāli atbalstāmām ģimenēm/ 
personām

RD LD (sadarbībā 
ar RSD)

2019.–2020. Atbalsta sistēmas īpaši sociāli atbalstāmām ģimenēm/
personām izveidošana un nodrošināšana plānota 
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

SIA “Rīgas veselības centrs” sniedz sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu Rīgā personām ar funkcionēšanas traucējumiem 
un ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionēšanas 
traucējumiem. Speciālisti sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
ietvaros:

1.  Veic personas ar funkcionēšanas traucējumiem vajadzību 
un funkcionēšanas izvērtēšanu, izmantojot bio-psiho-
sociālu pieeju atbilstoši Starptautiskai funkcionēšanas, 
nespējas un veselības klasifikācijai.

2.  Pamatojoties uz veikto izvērtējumu, sastāda individuālo 
rehabilitācijas plānu personai ar funkcionēšanas 
traucējumiem, iekļaujot sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus.

3.  Savas profesionālās kompetences ietvaros konsultē par 
iespējamiem personas problēmu risinājumiem.

4.  Palīdz personām, ģimenēm, personu grupām un 
sabiedrībai kopumā attīstīt vai atjaunot savu spēju sociāli 
funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, 
kā arī mazināt sociālās atstumtības riska faktorus, veicināt 
pašas personas un ģimenes iesaisti un resursu attīstību.

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

2017.-2018.
(RSD, Rīgas 

patversme, RP BJC, 
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.

LR LM uzdevumā RD LD kopā ar pakļautības iestādēm 
veica vides pieejamības novērtēšanu telpās, kur tiek sniegti 
pašvaldības apmaksāti sociālie pakalpojumi. Tika novērtēta 
vides pieejamība tiešās pakļautības iestādēs (36 objekti) un 
ārpakalpojumā (no 63 objektiem 44 objektos).
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7.2.2.  Cenu pārskatīšana sociālajiem 
pakalpojumiem

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā atbilstoši sociālā pakalpojuma standarta 
aprēķinam palielināta cena 15 sociālajiem pakalpojumiem: 

•  bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pakalpojumam, 

•  diennakts krīzes tālruņa psiholoģiskās un informatīvās 
palīdzības krīzes situācijā nonākušām personām 
pakalpojumam, 

•  īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumam, 
•  krīzes centra pakalpojumam, 
•  DAC pakalpojumam bērniem un viņu ģimenēm, 
•  DAC pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, 
•  Individuālo rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojumam 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
•  agrīnās korekcijas apmācības pakalpojumam “Portidža” 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, 
•  Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumam institūcijā bērniem “Atelpas brīdis”, 
•  Psiholoģiskajai konsultēšanai bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu ģimenēm; 
•  dienas centra pilngadīgām personām pakalpojumam; 
•  DAC personām ar garīga rakstura traucējumiem 

pakalpojumam, 
•  DAC personām ar demenci pakalpojumam,
•  Ģimeņu un bērnu psiholoģiskās izpētes un atzinuma 

sniegšana vardarbības gadījumā pakalpojumam, 
•  Psiholoģiskā konsultēšana ģimenēm ar bērniem, 
•  Sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumiem (narkologa un 

speciālā pedagoga konsultācijām) 
•  grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam, 
•  īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā (sociālo gultu) pakalpojumam; 
•  silto pusdienu piegādes mājās pakalpojumam.

2020.gadā atbilstoši sociālā pakalpojuma standarta 
aprēķinam palielināta cena 9 sociālajiem pakalpojumiem:

•  grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam;
•  specializētās darbnīcas pakalpojumam;
•  dienas aprūpes centra pakalpojumam personām ar garīga 

rakstura traucējumiem; 
•  sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojumam 

bērniem ar kustību traucējumiem;
•  īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumam institūcijā bērniem “Atelpas brīdis”;
•  sociālā darba pakalpojums ģimenēm ar bērniem 

(deleģējuma līguma ietvaros);
•  sociālās rehabilitācijas programma ģimenēm ar bērniem 

uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
58.pants;

•  sociālās rehabilitācijas programmas klientēm ar garīga 
rakstura traucējumiem un viņu bērniem ar izmitināšanu 
pakalpojums;

•  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pilngadībām personām pakalpojums.

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

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 
(atbilstoši Rīgas 

pilsētas PB 
iespējām)

2019.gadā pakalpojumu saņēma 241 persona. Pakalpojumu 
saņēmēju skaits samazinājies, jo pakalpojumu daļēji 
nodrošina ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri.

2020.gadā pakalpojumu saņēma 222 personas.

7.2.4.  Krīžu – profesionālo audžuģimeņu 
atbalsta pakalpojumu attīstīšana

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumu kopumā saņēma 18 bērni  
11 audžuģimenēs.

2020.gadā pakalpojumu kopumā saņēma 16 bērni  
10 audžuģimenēs.
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7.2.5.  Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas 
un sociālās aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšana bērniem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumus saņēma 224 personas. Tika 
turpināts realizēt “Individuālās sociālās rehabilitācijas 
programmas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, 
pakalpojumu saņēma 6 personas. 2019.gada rudenī tika 
ieviests jauns sociālais pakalpojums bērniem ar autiska 
spektra traucējumiem – sociālās rehabilitācijas programmu 
“Socializācijas grupas bērniem ar autiska spektra 
traucējumiem”.

2020.gadā pakalpojumus saņēma 259 personas. Tika 
turpināts realizēt “Individuālās sociālās rehabilitācijas 
programmas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, 
pakalpojumu saņēma 12 personas.

7.2.6.  RSAC sniegšanas vides uzlabošana 
un attīstīšana

RD LD, RSAC 2017. – pastāvīgi 2019.gadā RSAC nodrošināts papildu finansējums EUR 437 
060 apmērā infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai 
un inventāra iegādei (piemēram, klientu istabu remonts, 
uzbrauktuves maiņa, vizuālās informācijas apzīmējumu 
nodrošināšana, IT ierīkošana klientu uzraudzībai, tehnisko 
palīglīdzekļu un funkcionālo gultu iegāde).

2020.gadā RSAC nodrošināts papildu finansējums EUR 
88 333 apmērā infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai 
un inventāra iegādei (piemēram, klientu istabu un kāpņu 
remonts, IT risinājumu nodrošināšana klientu uzraudzībai 
(sensori), inventāra iegāde klientu virtuvei).

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

RD, RD LD, NVO 2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumu saņēma 4 ģimenes, kurās  
ir 6 pilngadīgas personas un 4 bērni.

2020.gadā pakalpojumu saņēma 11 ģimenes, kurās  
ir 17 pilngadīgas personas un 21 bērns.

7.2.8.  Sociālās rehabilitācijas programmu 
nodrošināšana jauniešiem ar 
uzvedības problēmām

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumu saņēma 75 jaunieši. No 2019.
gada uzsākts jauns pakalpojums – sociālās rehabilitācijas 
programma bērniem ar saskarsmes grūtībām, pakalpojumu 
saņēma 17 bērni un viņu ģimenes locekļi.

2020.gada rudenī tika palielināts finansējums pakalpojumam, 
līdz ar to 2020.gadā pakalpojuma 1.posmu saņēma 92 
personas, savukārt 40 personas turpināja pakalpojumu 
saņemt 2.posmā.

7.2.9.  Efektīva sadarbības modeļa izveide 
krīzes un katastrofu gadījumā Rīgas 
pilsētas pašvaldībā

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā apmācības “Psihosociāla atbalsta pakalpojums 
krīzes un katastrofu gadījumā” tika nodrošinātas 12 Rīgas 
pašvaldību speciālistiem un 5 iestāžu vadītājiem.

2020.gadā apmācības “Psihosociāla atbalsta pakalpojums 
krīzes un katastrofu gadījumā” netika nodrošinātas.

7.2.10.  Sociālo rehabilitācijas programmu 
nodrošināšana personām ar garīga 
rakstura traucējumiem

RD LD
(sadarbībā ar 
pakalpojumu 
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā pakalpojumu saņēma 17 personas:

•  pakalpojumu ar izmitināšanu mātēm ar garīga rakstura 
traucējumiem saņēma 1 māte ar bērnu;

•  pakalpojumu bez izmitināšanas saņēma 16 klienti (4 klienti 
ar bērniem un 12 pilngadīgas personas).

Sociālās rehabilitācijas programmu ar izmitināšanu mātēm ar 
garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem plānots attīstīt 
2020.gadā jaunceļamajā sociālajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

2020.gadā pakalpojumu saņēma 18 personas, t.sk.:

•  3 personas ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem;
•  14 personas ar garīga rakstura traucējumiem;
•  1 pilngadīga vardarbībā cietusī persona.

Kopš 2020. gada septembra Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, 
sniegta sociālās rehabilitācijas programma klientēm ar garīga 
rakstura traucējumiem un viņu bērniem līdz 3 gadu vecumam. 
Kopumā pakalpojums tika nodrošināts 5 mātēm un 7 bērniem.

7.2.11.  Rīgas SAC reorganizācija RD LD, Rīgas SAC 2019.–2020. Veiktas iestrādes reorganizācijas veikšanai (tikšanās ar 
RSAC par reorganizācijas modeli, finansējuma aprēķins). 
Reorganizācija tiks veikta atbilstoši Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējām.

Atlikta uz nenoteiktu laiku. Reorganizācija tiks veikta 
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
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7.2.12.  Aprūpes kvalitātes uzlabošana 
Rīgas SAC

RD LD, Rīgas SAC 2019.–2020. Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām 
aprūpes inventāra, tehnisko palīglīdzekļu, funkcionālo gultu 
iegāde, IT risinājumu ieviešana klientu uzraudzībai (skat. 
7.2.6. punktu), kā arī nodrošināts papildu finansējums klientu 
higiēnas precēm, autiņbiksītēm, medikamentiem. 

Nodrošinātas papildu 7 aprūpētāju, 2.25 apkopēju un 1 
sociālā darbinieka amata vieta. Aprūpētāju profesijas 
prestiža celšanas un darbinieku motivēšanas nolūkos 2019.
gada septembrī organizētas aprūpētāju sacensības. Lai 
nodrošinātu aprūpētāju vakanču aizpildīšanu, aprūpētājiem 
piedāvāta iespēja izmantot dienesta viesnīcu. 

Informēta RD vadība par nepieciešamību palielināt 
aprūpētāju amata vietu skaitu un atalgojumu Rīgas SAC 
strādājošajiem aprūpētājiem un citiem darbiniekiem, kā arī 
nepieciešamību uzlabot Rīgas SAC infrastruktūru. Rīgas 
pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projektā iekļauts 
finansējums aprūpētāju atalgojuma palielināšanai.

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām 
aprūpes inventāra, IT risinājumu ieviešana klientu uzraudzībai 
(skat. 7.2.6. punktu), kā arī nodrošināts papildu finansējums 
klientu higiēnas precēm, autiņbiksītēm un medikamentiem.

Aprūpētāju profesijas prestiža celšanas un darbinieku 
motivēšanas nolūkos 2020.gadā tāpat kā 2019.gadā Rīgas 
pašvaldības budžetā tika plānots finansējums aprūpētāju 
sacensību organizēšanai, bet dēļ ārkārtējās situācijas valstī 
sacensības nebija iespējams organizēt.

Lai nodrošinātu aprūpētāju vakanču aizpildīšanu, 
aprūpētājiem ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu. 

2020.gadā piešķirts papildu finansējums EUR 463 310 apmērā 
atalgojuma palielināšanai aprūpētājiem. 

Informēta RD vadība par nepieciešamību turpināt palielināt 
aprūpētāju amata vietu skaitu un turpināt palielināt 
atalgojumu Rīgas SAC strādājošajiem aprūpētājiem un 
citiem darbiniekiem, kā arī nepieciešamību uzlabot Rīgas SAC 
infrastruktūru. 

U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību

7.3.1.  Bērnu dzimstības atbalstīšana, 
piešķirot bērna piedzimšanas 
pabalstu

RSD 2017. – pastāvīgi Pabalstu saņēma 5 965 personas. Pabalstu saņēma 5 605 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 2017. – pastāvīgi Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām: 

•  garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai –  
5 493; 

•  dzīvokļa pabalsts – 9 167; 
•  veselības aprūpei – 3 245; 
•  pabalsti audžuģimenēm – 361; 
•  pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 402;
•  izglītības ieguves atbalstam – 1 174; 
•  politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekiem – 2 644; 
•  mājokļa pielāgošanai – 71; 
•  sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 198; 
•  simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 75; 
•  pabalsti aizbildnim – 491; 
•  pabalsts aizgādnim – 773; 
•  apbedīšanas pabalsts – 885; 
•  pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC – 9.

Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām:

•  garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai –  
5 201;

•  dzīvokļa pabalsts – 8 370;
•  veselības aprūpei – 2 646;
•  pabalsti audžuģimenēm – 377;
•  pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 443;
•  izglītības ieguves atbalstam – 1 203;
•  politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekiem – 2 495;
•  mājokļa pielāgošanai – 33;
•  sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 208;
•  simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 90;
•  pabalsti aizbildnim – 488;
•  pabalsts aizgādnim – 793;
•  apbedīšanas pabalsts – 885;
•  pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC – 10.
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7.3.3.  Katra sociālās palīdzības saņēmēja 
aktīva iesaistīšana aktīvā līdzdarbībā 
savu sociālo problēmu risināšanā

RSD 2017. – pastāvīgi 2019.gadā sociālā darba speciālisti sniedza 5 832 
konsultācijas darbspējīgām nestrādājošām personām, 
nepieciešamības gadījumā uzsākot individuālu sociālo darbu 
ar personu, kura saņem sociālo palīdzību, kurai ir grūtības 
iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas pamatvajadzības, 
iesaistīja dažādos līdzdarbības pasākumos atbilstoši 
risināmajai problēmai.

42 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņēma sociālo 
palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti 
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas 
pasākumos.

Pie esošā lielā pieejamo vakanču skaita NVA Rīgā 2019.gadā –  
no 17 329 gada sākumā un 26 371 gada beigās, sociālie 
darbinieki kā līdzdarbības pienākumu biežāk noteica izmantot 
NVA piedāvātas vakances.

Kā klientu līdzdarbības pienākumi tika noteikti sociālie 
pakalpojumi, piemēram, atkarības profilakses speciālistu un 
narkologa konsultācijas, psihologa konsultācijas. 257 RSD 
klienti tika iesaistīti NVA aktīvajā nodarbinātības pasākumā 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

2019.gadā sociālā palīdzība tika atteikta 116 darbspējīgām 
nestrādājošām personām, 59 personām no tām atteikuma 
iemesls bija – atteikšanās no līdzdarbības.

2020.gadā sociālā darba speciālisti sniedza 4 751 konsultāciju 
darbspējīgām nestrādājošām personām, nepieciešamības 
gadījumā uzsākot individuālu sociālo darbu ar personu, kura 
saņem sociālo palīdzību, kurai ir grūtības iesaistīties darba 
tirgū un nodrošināt savas pamatvajadzības, un iesaistīja 
dažādos līdzdarbības pasākumos atbilstoši risināmajai 
problēmai.

60 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņēma sociālo 
palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti 
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas 
pasākumos. 

Pie esošā lielā pieejamo vakanču skaita NVA Rīgā sociālie 
darbinieki kā līdzdarbības pienākumu biežāk noteica izmantot 
NVA piedāvātas vakances. 

Kā klientu līdzdarbības pienākumi tika noteikti sociālie 
pakalpojumi, piemēram, atkarības profilakses speciālistu un 
narkologa konsultācijas, psihologa konsultācijas. 

2020.gadā sociālā palīdzība tika atteikta 112 darbspējīgām 
nestrādājošām personām, 50 personām no tām atteikuma 
iemesls bija – atteikšanās no līdzdarbības.

7.3.4.  Atbalsts iedzīvotājiem krīzes 
situācijā

RSD 2017. – pastāvīgi Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā saņēma 182 personas. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā saņēma 897 personas.

U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū

7.4.1.  Darbspējīgu nestrādājošu personu 
līdzdalības veicināšana bezdarba 
problēmas risināšanā, nodrošinot 
daudzveidīgu līdzdarbības 
pasākumu kopumu – sociālā darba 
pakalpojums, atbalsta grupas, 
psihologa un atkarību speciālistu 
konsultācijas u.c.

RSD 2017. – pastāvīgi RSD sociālie darbinieki sniedza psihosociālu atbalstu 
darbspējīgām nestrādājošām personām, kuras saviem 
spēkiem nespēja pārvarēt šķēršļus, kas traucēja gūt regulārus 
ienākumus no darba un apmierināt personas vai ģimenes 
pamatvajadzības, kā arī aktivizēja un motivēja uz pārmaiņām 
ilgstoši nestrādājošas darbspējīgas personas. RSD sociālie 
darbinieki individuāli strādāja ar 388 darbspējīgām 
nestrādājošām personām, risinot viņu un ģimenes locekļu 
sociālās problēmas. 

Lai risinātu klientu sociālās problēmas un palīdzētu 
bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, RSD 2019.gadā 
turpināja nodrošināt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus 
klientiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem, paredzot to 
saņemšanu kā klientu līdzdarbību: 

No 2020.marta, sākoties COVID-19 pandēmijai, bezdarba 
līmenis valstī un Rīgā sāka pieaugt, jūnijā un jūlijā Rīgā 
sasniedzot 6,9%. Arī ilgstošo bezdarbnieku un pirmspensijas 
vecuma personu skaits palielinājās. NVA Rīgas reģionālajā 
filiālē samazinājās reģistrēto brīvo darba vietu skaits. Gada 
beigās bezdarba situācija nedaudz uzlabojās un bezdarba 
līmenis samazinājās līdz 5,7%.

Joprojām vairākām nestrādājošo rīdzinieku grupām ir 
grūtības integrēties darba tirgū, lai gūtu ienākumus no algota 
darba savu pamatvajadzību nodrošināšanai. 

RSD sociālie darbinieki sniedza psihosociālu atbalstu 
darbspējīgām nestrādājošām personām, kuras saviem 
spēkiem nespēja pārvarēt šķēršļus, kas traucēja gūt regulārus 
ienākumus no darba un apmierināt personas vai ģimenes
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•  atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 
194 personas (no tām 85 RSD klienti; 67 klienti reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūrā); 

•  narkologa konsultācijas saņēma 168 personas; 
•  psihologa individuālās konsultācijas saņēma 102 personas. 
•  42 RSD klienti, kuri saņēma sociālo palīdzību vismaz 

3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti RSD pašvaldības 
sabiedriskajos darbos, darba un sociālo prasmju 
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos  
12 stundas nedēļā. 

•  401 bezdarbnieks iesaistījās NVA aktīvā nodarbinātības 
pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Pasākuma 
laikā 20 personas uzsāka pastāvīgu algotu darbu. 

Darbspējīgas nestrādājošas personas iesaistījās RSD DC 
pilngadīgajām personām organizētajos pasākumos.

pamatvajadzības, kā arī aktivizēja un motivēja uz pārmaiņām 
ilgstoši nestrādājošas darbspējīgas personas. RSD sociālie 
darbinieki individuāli strādāja ar 366 darbspējīgām 
nestrādājošām personām, risinot viņu un ģimenes locekļu 
sociālās problēmas. 

Lai risinātu klientu sociālās problēmas un palīdzētu 
bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, RSD 2020.gadā 
turpināja nodrošināt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus 
klientiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem, paredzot to 
saņemšanu kā klientu līdzdarbību:

•  atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 92 
personas (no tām 63 RSD klienti; 53 klienti reģistrēti NVA);

•  narkologa konsultācijas saņēma 163 personas;
•  psihologa individuālās konsultācijas saņēma 107 personas;
•  60 RSD klienti, kuri saņēma sociālo palīdzību vismaz 

3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti RSD pašvaldības 
sabiedriskajos darbos, darba un sociālo prasmju 
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos  
15 stundas nedēļā; 

•  364 bezdarbnieki iesaistījās NVA aktīvā nodarbinātības 
pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Pasākuma 
laikā 9 personas uzsāka pastāvīgu algotu darbu.

Darbspējīgas nestrādājošas personas iesaistījās RSD DC 
pilngadīgajām personām organizētajos pasākumos.

7.4.2.  Cilvēku ar invaliditāti darbā 
iekārtošanas pakalpojuma 
nodrošinājums, attīstot sadarbību  
ar uzņēmējiem

RD LD
(sadarbībā ar RSD, 

NVO)

2017. – pastāvīgi RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu 
apvienība “Apeirons”” sniedza 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 nodrošināja individuālas speciālistu 
konsultācijas, atbalstu individuāli un grupā, ekskursijas 
pie darba devējiem, darba praksi un dažādus seminārus. 
2019.gadā pakalpojumu saņēma 43 personas, no tām 20 
pakalpojuma saņēmēji uzsāka darbu dažādās profesijās: 
šuvēja, sētnieks, trauku mazgātāja, zvanu centra operators, 
dežurants, palīgstrādnieks, administrators, projektu 
vadītājs, lietvedis, autovadītājs, pārdevējs- kasieris, rasētājs, 
garderobists, u.c.

RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu 
apvienība “Apeirons”” sniedza 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 nodrošināja individuālas speciālistu 
konsultācijas un darba praksi. Sākoties COVID-19 pandēmijai 
un ar to saistītajiem ierobežojumiem, konsultācijas pārsvarā 
tika sniegtas attālināti. 2020.gadā pakalpojumu saņēma 
30 personas, no tām 9 pakalpojuma saņēmēji uzsāka 
darbu šādās profesijās – klientu apkalpošanas speciālists, 
dokumentu kārtotājs, dežurants, palīgstrādnieks, kasieris, 
garderobists, apkopējs, sētnieks, apsargs, u.c. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu ir samazinājies gan pakalpojumu saņēmušo, 
gan darbā iekārtojušos skaits, tas skaidrojams ar pandēmijas 
ietekmi.
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7.4.3.  Grantu programma “Atbalsts 
sociālās uzņēmējdarbības 
projektiem, kas vērsti uz 
nodarbinātības veicināšanu”

RD LD
(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi 2019.gadā tika izsludināts granta programmas “Sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu 
nodarbinātības veicināšana Rīgā” 3.projektu konkurss. Tika 
atbalstīts viens pieteikums un uzsākta projekta īstenošana.

2020.gadā finansējuma trūkuma dēļ grantu programmas 
konkurss netika izsludināts.

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība

U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi

8.1.1.  Apgaismojuma ierīkošana līdz šim 
neapgaismotās pilsētas ielās

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Ierīkots/papildināts ielu apgaismojums:

•  Foreļu, Karūsu, Samu, Makšķernieku un Pludiņu ielās;
•  Dzintaru, Dzelmes, Rojas, Asnu un Ilmeņa ielās.

Izstrādāts apgaismojuma ierīkošanas tehniskais projekts 
šādiem objektiem: 

•  Krāču iela; 
•  Ābeļu iela;
•  Dārziņu 27.līnija;
•  Rumbas iela. 

Izstrādāts Ēbelmuižas parka apgaismojuma ierīkošanas 
inženiertopogrāfiskais plāns

Noslēgts līgums apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves 
tehniskā projekta izstrādei un izbūvei “Zaļajam veloceliņam” 
posmā no Mārupes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, Rīgā. Norit 
projektēšana.

Noslēgts līgums ielu apgaismojuma izbūves tehniskā projekta 
izstrādei un autoruzraudzībai Jaunciema gatvē no Jaunciema 
10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam, Rīgā. Norit projektēšana.

AI 1.  Ierīkots apgaismojums Dagdas ielas 6 rotaļu laukumam. 

2.  Ierīkots apgaismojums Maskavas dārza rotaļu laukumam 
Maskavas ielā.

Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

PI Nav finansējuma. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
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8.1.2.  Novecojušo apgaismojuma līniju 
kapitālremonts un rekonstrukcija

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Mastu izbūves darbi pie Vairoga ielas dzelzceļa pārvada,  
Kārļa Ulmaņa gatvē un Lielirbes ielā.

Kabeļa atjaunošanas darbi: 

•  A.Dombrovska ielas dzīvojamajā masīvā posmā  
no Kāvu ielas 10 līdz A.Dombrovska Nr.45;

•  A.Dombrovska ielā posmā no Kāvu ielas līdz Skuju ielai  
un Skuju ielā līdz Punduru ielai;

•  Dzīvojamajā masīvā Maskavas-Salaspils ielu rajonā;
•  Sergeja Eizenšteina ielā Nr.21;
•  Martas Rinkas ielā līdz Punduru ielai;
•  Viestura prospektā.

150 LED gaismekļu uzstādīšana Rīgas vēsturiskā centra ielās –  
Baznīcas ielā, Skolas ielā, Tērbatas ielā.

Novecojušo balstu nomaiņa dažādos Rīgas pilsētas rajonos.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā, 
posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Meža ielai.

Kabeļu lokālie remontdarbi bojājumu vietās dažādos Rīgas 
pilsētas rajonos.

106 LED gaismekļu uzstādīšana Rīgas vēsturiskā centra ielās –  
Skolas un Lāčplēša.

Novecojušo apgaismes balstu nomaiņa dažādos Rīgas 
pilsētas rajonos.

AI Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

PI Nav finansējuma. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

8.1.6.  Apgaismojuma ierīkošana dzīvojamo 
namu iekškvartālu teritorijās

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Bērnu rotaļu laukuma izgaismošana Lielupes ielā. Noslēgti līgumi bērnu rotaļu laukumu apgaismes ierīkošanas 
projektēšanai trīs bērnu rotaļu laukumiem – Mežciema ielā 23, 
Mirdzas Ķempes ielā pret 7. namu un Rostokas ielā.

AI Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

PI Ierīkots apgaismojums Lielupes ielas bērnu rotaļu laukumā – 
iekškvartālā starp Lemešu iela 5, 7 Lielupes iela 60, 62

Darbi pabeigti 2019. gadā.

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

8.1.10.  Pilsētas apgaismes sistēmas 
regulēšanas ieviešana

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. 72 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar 
automatizēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno 
attālināto vadību.

51 ielu apgaismojuma elektrosadales skapis aprīkots ar 
automatizēto vadības sistēmu, uzstādot jaunu attālināto 
vadību.

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

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Noslēgts līgums “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas 
apgaismojuma sistēmā” projekta realizācijai ar “EKII” 
līdzfinansējumu.

150 LED gaismekļu uzstādīšana Rīgas vēsturiskā centra ielās –  
Baznīcas ielā, Skolas ielā, Tērbatas ielā.

Tiek realizēts projekts “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas 
pilsētas apgaismojuma sistēmā” ar “EKII” līdzfinansējumu 106 
LED gaismekļu uzstādīšana Rīgas vēsturiskā centra ielās – 
Skolas ielā, Lāčplēša ielā.
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8.1.12.  Ārējā ielas apgaismojuma remonts 
un ierīkošana Dārziņu apkaimē

AI
(sadarbībā ar 
RPA “Rīgas 

gaisma”)

2017.-2020. Tika pieprasīts finansējums, netika piešķirts, nerealizējās 
finansiālu apsvērumu dēļ.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

8.1.13.  Rīgas pilsētas videonovērošanas 
sistēmas attīstība un uzturēšana

RPP Pastāvīgi Šobrīd RPP VNC ir nodrošināts pieslēgums (licences) 
207 videonovērošanas kamerām sabiedriskās kārtības 
uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietā. No tām 197 
videonovērošanas kameras ir tehniskā kārtībā un funkcionē. 

RPP VNC darbinieki Rīgā 2019.gadā ir fiksējuši 3 495 
likumpārkāpumus. Saglabāti un izsniegti 743 videoieraksti, 
tiesībsargājošajām un drošības iestādēm procesuālo 
darbību nodrošināšanai. Analizējot dažādus notikumus tika 
caurskatīti 5 262 videoieraksti. 

Vienotās videonovērošanas sistēmas datu glabātuves 
risinājuma aktivācija-palaišana darbībā atbilstoši 
videonovērošanas programmatūras prasībām. 

RPP nodaļu videonovērošanas sistēmu apvienošana, lai 
vadība notiktu no vienotas programmatūras risinājuma.

Divas a/m aprīkotas ar videonovērošanas sistēmu, papildus 
iegādātas 44 “Milestone” licences.

Šobrīd RPP VNC ir nodrošināts pieslēgums (licences) 
264  videonovērošanas kamerām sabiedriskās kārtības 
uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietā. No tām 243 
videonovērošanas kameras ir tehniskā kārtībā un funkcionē.

2020. gadā Rīgas apkaimē Vecmīlgrāvis tika ieviesti plānotie 
13 (no 23) videonovērošanas punktiem. Tika realizēta sakaru 
mezglu pārbūve, sakaru līniju ieviešana, videonovērošanas 
kameru uzstādīšana, konfigurēšana un pieslēgšana Milestone 
programmatūrā. Rīgas pilsētas teritorijā papildus tika 
uzstādītas 9 mobilās, jeb pārvietojamās videokameras 
StropsAVS. 

8.1.14.  Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem RPP Pastāvīgi Izglābti 6 slīkstoši cilvēki, veikti 8 glābšanas darbi uz ūdens, 
sniegta pirmā medicīniskā palīdzība 41 personai, atrasti 
pludmalēs nomaldījušies 19 bērni. Pārbaudīti 607 kuģošanas 
līdzekļi un 4 604 makšķernieki, izņemti 154 nelikumīgi zvejas 
rīki ar kopējo garumu 3 512 m, aizturēti 3 maluzvejnieki. 
Novadītas 34 lekcijas par drošību pie, uz ūdens un ledus t.sk. 
karjeru dienu ietvaros RPP DŪCAP darba prezentācija un 
dalība pasākumos, kas saistīta ar bērnu un jauniešu drošību. 
Apsekotas 301 bīstamas vietas ledus monitorēšanas laika 
periodā.

Izglābti 5 slīkstoši cilvēki, veikti 11 glābšanas darbi uz ūdens, 
sniegta pirmā medicīniskā palīdzība 35 personām, atrasti 
pludmalēs nomaldījušies 18 bērni. Novadītas 26 lekcijas par 
drošību pie, uz ūdens un ledus t.sk. karjeru dienu ietvaros RPP 
DŪCAP darba prezentācija un dalība pasākumos, kas saistīta 
ar bērnu un jauniešu drošību. Apsekotas 86 bīstamas vietas 
ledus monitorēšanas laika periodā.

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 Iegādātas 3 jaunas transporta vienības: viena motorlaiva ar 
piekaramo dzinēju, divas vieglās automašīnas. 

2019.gada beigās pēc štata 986 amata vietas, vakances 138 
un darbinieku skaits 848, kas ir 86 % no kopējā štatu vietu 
skaita.

406 RPP darbinieki piedalījās dažādu veidu kursos, 
semināros, apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos:

Iegādātas 2 jaunas transporta vienības:

Kvadricikls Arctic Cat OW976,

Laiva FjordStar 530AL LR4088.

Saņemta 1 lietota a/m – Toyota Land Cruiser GV886 – 
pārņemta no Rīgas pilsētas būvvaldes. 

2020.gada beigās (uz 31.12.2020.) pēc štata 986 amata vietas, 
vakances 124 un darbinieku skaits 862, kas ir 87 % no kopējā 
štatu vietu skaita
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 •  36 RPP darbinieki piedalījās “Pirmās palīdzības sniegšana” 
paplašinātajā 40 stundu programmas apmācībā, kuru 
pasniedza SIA “Neatliekamās medicīnas centrs”; 

•  25 RPP darbinieki piedalījās “Bērnu tiesību aizsardzība” 10 
stundu apmācības programmā, kuras veica RPP apmācīti 
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki un 
programmas saturs tika saskaņots Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijā; 

•  60 RPP darbinieki piedalījās “Bērnu tiesību aizsardzība” 14 
stundu apmācības programmā, kuras veica RPP apmācīti 
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki un 
programmas saturs tika saskaņots Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijā; 

•  70 RPP darbinieki piedalījās “Drošas braukšanas 
apmācības” operatīvā transportlīdzekļa vadīšanā 
ekstremālos apstākļos, apmācības veica SIA “Drošas 
braukšanas skola”; 

•  48 RPP darbinieki piedalījās “Pašvaldības policijas 
darbinieka darba specifika pie izglītības iestādēm” 8 stundu 
apmācībās, apmācības veica SIA “Baltijas Drošības Skola”; 

•  96 RPP darbinieki tika apmācīti “Policijas taktikas 
īpatnības” dežūrdaļas un auto patruļas darbinieku speciāla 
taktiskā sagatavošana darbs pāros, konfliktu vadība un 
rīcība ārkārtas situācijās, stresa noturība, apmācības veica 
SIA “Baltijas Drošības Skola”; 

•  54 RPP darbinieki piedalījās Valsts sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs” organizēto mācību seminārā “Saskarsme 
ar cilvēkiem, kuriem, iespējams ir psihiska rakstura 
traucējumi”; 

•  17 RPP darbinieki piedalījās “Darba aizsardzības” apgūšanas 
60 stundu apmācības programmā. 

Iegādāti 35 termodrukas printeri, 16 mobilās 
videonovērošanas kameras, 44 planšetdatori patruļgrupām, 
55 gab. 27collu un 17 gab. 24 collu monitori dežūrdaļām un 
atlikušo novecojošo 19 collu monitoru nomaiņai, 2 portatīvie 
un 7 stacionārie datori.

591 RPP darbinieki piedalījās dažādu veidu kursos, semināros, 
vebināros, apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos 
no tiem:

•  126 RPP darbinieki piedalījās “Pirmās palīdzības sniegšana” 
programmas apmācībā, kuru pasniedza SIA “Neatliekamās 
medicīnas centrs”;

•  90 RPP darbinieki piedalījās “Bērnu tiesību aizsardzība” 10 
stundu apmācības programmā, kuras veica RPP apmācīti 
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki un 
programmas saturs tika saskaņots Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijā;

•  22 RPP darbinieki piedalījās “Bērnu tiesību aizsardzība” 40 
stundu apmācības programmā, kuras veica RPP apmācīti 
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki un 
programmas saturs tika saskaņots Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijā;

•  42 RPP darbinieki piedalījās “Drošas braukšanas 
apmācības” operatīvā transportlīdzekļa vadīšanā 
ekstremālos apstākļos, apmācības veica SIA “Drošas 
braukšanas skola”;

•  48 RPP darbinieki piedalījās “Pašvaldības policijas 
darbinieka darba specifika pie izglītības iestādēm” 8 stundu 
apmācībās,  apmācības veica SIA “Baltijas Drošības Skola”;

•  80 RPP darbinieki tika apmācīti “Policijas taktikas 
īpatnības” dežūrdaļas un auto patruļas darbinieku speciāla 
taktiskā sagatavošana darbs pāros, konfliktu vadība un 
rīcība ārkārtas situācijās, stresa noturība,  apmācības veica 
SIA “Baltijas Drošības Skola”;

•  30 RPP darbinieki piedalījās Valsts sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs” organizēto mācību seminārā „Saskarsme 
ar cilvēkiem, kuriem, iespējams ir psihiska rakstura 
traucējumi”;

•  35 RPP darbinieki piedalījās apmācībās stress un izdegšana 
darbā;

•  46 RPP darbinieki piedalījās CERT.LV organizētajās datu 
aizsardzības apmācībās;

•  16 RPP darbinieki piedalījās drošas braukšanas apmācībās 
ar kvadriciklu.

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 46 reidi, kopā ar Valsts 
ieņēmumu dienestu – 3, kopā ar Valsts darba inspekciju –  
7, kopējs darbs 316 masu pasākumu nodrošināšanā.

Kopā ar Valsts policiju tiek regulāri veikti reidi un apsekojumi 
saistībā ar COVID19 ierobežojumiem, atsevišķa uzskaite 
netiek veikta, kopā ar Valsts darba inspekciju – 13 reidi. 
Kopējs darbs 256 masu pasākumu nodrošināšanā.

246



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

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 2019.gada beigās RPP DŪCAP saņēma lietošanā vienu jaunu 
alumīnija motorlaivu Fjordstar 530 AL ar dzinēju Tohatsu 
MFS 50 AH un sešus binokļus Pulsar Expert VMR 8x40. 
Iepriekš minētās vienības tika iegādāta par piešķirtajiem 
LR ZM apakšprogrammas “Zivju fonds” finanšu līdzekļiem 
un RD līdzfinansējuma. Sakarā ar minēto Alumīnija laiva ir 
aprīkota ar jumta konstrukciju, autonomu siltā gaisa krāsniņu, 
bākugunīm, sirēnu un binokļiem. Šāds papildus aprīkojums 
ļauj darbiniekiem izmantot laivu nelabvēlīgos laika apstākļos 
(lietū, vējā un sniegā) nemazinot to darbaspējas. Savukārt 
izturīgais alumīnija laivas materiāls pasargā to no korpusa 
bojāšanas saskaroties ar ledus kārtu. Laivu iespējams 
izmantot kā novērošanas posteni sagaidot un aizturot 
maluzvejniekus, nelegālu zvejniecības rīku izņemšanas brīdī, 
tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas 
pasākumus ilgtermiņā.

Reidu laikā pārbaudīti 814 kuģošanas līdzekļi izņēma 275 
nelikumīgi zvejas rīki-tīkli ar kopējo garumu 5680 metri, 
aizturēti 10 maluzvejnieki un pārbaudīti 4258 makšķernieki, 
no tiem 225 sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 
un 112 uzsākts administratīvā pārkāpuma process par 
makšķerēšanas noteikumu neievērošanu.

2020.gada vidū RPP DŪCAP saņēma lietošanā  vienu 
kvadriciklu Artic Cat Alterra TRV 700 XT un vienu 
jaunu alumīnija motorlaivu Fjordstar 530 AL. Iepriekš 
minētās vienības tika iegādātas par piešķirtajiem LR ZM 
apakšprogrammas “Zivju fonds” finanšu līdzekļiem un RD 
līdzfinansējumu. Sakarā ar minēto alumīnija laiva ir aprīkota 
ar jumta konstrukciju, autonomu siltā gaisa krāsniņu, 
bākugunīm un sirēnu. Šāds papildus aprīkojums ļauj 
darbiniekiem izmantot laivu visnelabvēlīgākos laika apstākļos 
(lietū, vējā un sniegā) nemazinot to darbaspējas. Savukārt 
izturīgais alumīnija laivas materiāls pasargā to no korpusa 
bojāšanas saskaroties ar ledus kārtu. Laivu iespējams 
izmantot kā novērošanas posteni sagaidot un aizturot 
maluzvejniekus, nelegālu zvejniecības rīku izņemšanas brīdī, 
tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanu 
pasākumus ilgtermiņā.

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 2302 individuālas preventīvas pārrunas ar 
nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, 581 profilaktiski 
nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietā, 582 reizes apsekotas 
nepilngadīgo pulcēšanās vietas un vispārizglītojošo 
mācību iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 74 pasākumi 
sadarbībā ar citām institūcijām (sadarbība ar Probācijas 
dienestu, Valsts policiju, saistībā ar kopīga materiāla 
izskatīšanu, ar Bāriņtiesu, tikšanās kopīga materiāla 
izvērtēšanā, kopīga apsekošana dzīvesvietā, ar izglītības 
iestādes atbildīgo personu, pārrunas saistībā ar atbalsta 
sniegšanu, problēmsituācijas risināšanu, kompetences 
noteikšana, vienošanās par plānotajiem pasākumiem, ar 
Dienas centriem, krīzescentriem, darbinieku konsultēšana, 
risinājumu meklēšana kopējo problēmu risināšanā, ar sociālo 
dienestu krīzes gadījumu risinājuma meklēšana, vadības 
līmenī tikšanās ar mērķi uzlabot savstarpējo sadarbību) un 
59 starpinstitucionālas sanāksmes. Veiktas 214 psiholoģiskas 
konsultācijas (audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu izpildes 
lietu ietvaros – 141, saistībā ar bērna deviantu uzvedību, 
krīzēm u.t.t. – 73).

Veiktas 1773 individuālas preventīvas pārrunas ar 
nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, 648 profilaktiski 
nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietā, 2220 reizes apsekotas 
nepilngadīgo pulcēšanās vietas un vispārizglītojošo 
mācību iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 30 pasākumi 
sadarbībā ar citām institūcijām (sadarbība ar Probācijas 
dienestu, Valsts policiju, saistībā ar kopīga materiāla 
izskatīšanu, ar Bāriņtiesu, tikšanās kopīga materiāla 
izvērtēšanā, kopīga apsekošana dzīvesvietā, ar izglītības 
iestādes atbildīgo personu, pārrunas saistībā ar atbalsta 
sniegšanu, problēmsituācijas risināšanu, kompetences 
noteikšana, vienošanās par plānotajiem pasākumiem, ar 
Dienas centriem, krīzescentriem, darbinieku konsultēšana, 
risinājumu meklēšana kopējo problēmu risināšanā, ar sociālo 
dienestu krīzes gadījumu risinājuma meklēšana, vadības 
līmenī tikšanās ar mērķi uzlabot savstarpējo sadarbību) un 36 
starpinstitucionālas sanāksmes. Veiktas 506 psiholoģiskas 
konsultācijas (audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu izpildes 
lietu ietvaros – 206, saistībā ar bērna deviantu uzvedību, 
krīzēm u.t.t. – 300).
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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 2017.-2019. 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 2019.gadā tika sterilizēti 190 kaķi un 
16 suņi, savukārt eitanazēti 10 kaķi un 2 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. Šīs programmas ietvaros 
2020.gadā tika sterilizēti 160 kaķi un 6 suņi, savukārt 
eitanazēti 13 kaķi un 1 suns.

8.5.2.  Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas 
veicināšana

RD MVD 2017.-2019. 2019.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to 
dzīves vietā 1 311 bezsaimnieka kaķi. 

2019.gadā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākuši 859 savvaļas dzīvnieki, negadījumos cietuši 1 
561 kaķi un 89 suņi un izķerti 781 klaiņojoši suņi un 461 bez 
saimnieka palikuši kaķi. 

RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību 
“Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” ir noslēgts līgums par 
dzīvnieku uzturēšanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti 
izķerti klaiņojošie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir 
palikuši bez saimniekiem. 2019.gadā patversmēs tika uzņemti 
706 suņi un 471 kaķi.

2020.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to 
dzīves vietā 1466 bezsaimnieka kaķi.

2020.gadā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākuši 999 savvaļas dzīvnieki, negadījumos cietuši 495 
kaķi un 51 suns un izķerti 699 klaiņojoši suņi un 560 bez 
saimnieka palikuši kaķi.

RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību 
“Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” ir noslēgts līgums par 
dzīvnieku uzturēšanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti 
izķerti klaiņojošie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir 
palikuši bez saimniekiem. 2020.gadā patversmēs tika uzņemti 
616 suņi un 585 kaķi.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis

U9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju

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

RNP 2017. – pastāvīgi Organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulces un aptaujas 85 adresēs par 
energoefektivitātes jautājumiem. 41 dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus par dalību 
siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP iesniegt 
tehnisko dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu un veikt 
citas darbības projektu īstenošanā. 

Informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 227 adresēs par 
dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un 
energoefektivitātes jautājumiem. 

55 konsultāciju un atbilžu sniegšana par māju atjaunošanas 
iespējām e-pastā: siltinasana@rnparvaldnieks.lv. 

Aktualizēta informācija RNP tīmekļa vietnē sadaļā  
“Māju atjaunošana”. 
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17.01.2019. organizēta konference “Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas 
iespējas”, kur pieredzē dalījās Rīgā jau atjaunoto 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārstāvji, SIA “Rīgas namu 
pārvaldnieks” māju atjaunošanas projektu vadītāji un viesi 
no Igaunijas, kā arī Ekonomikas ministrijas un AS “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” pārstāvji. 

https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/iedvesmojosi_
pieredzes_stasti_par_dzivojamas_majas_atjaunosanu 

23.04.2019. organizēts informatīvs seminārs RD (Rīga, 
Rātslaukums 1) par dzīvojamo māju atjaunošanas iespējām 
RD programmu ietvaros

Iedzīvotāju informēšana par dzīvojamo māju atjaunošanu 
veikta sekojoši:

•  atbilstoši iedzīvotāju jau pieņemtajiem lēmumiem RNP 
īstenoja dzīvojamo māju atjaunošanu, piesaistot Altum 
atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai, 115 projektos 
dažādās projekta īstenošanas stadijās. Projektu realizācijas 
laikā RNP nodrošināja pastāvīgu iedzīvotāju iesaisti, 
informējot un sniedzot konsultācijas par māju atjaunošanas 
jautājumiem;

•  saņemti pieprasījumi no 16 dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekiem, organizētas informatīvās sapulces pilnā 
apmērā (100%);

•  papildu sniegtas 218 konsultācijas par dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes 
jautājumiem, un māju atjaunošanas iespējām.

Komunikācija ar māju pilnvarotajiem pārstāvjiem un dzīvokļu 
īpašniekiem par dzīvojamo māju atjaunošanas un tehniskā 
stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību un iespējām, ES un 
RD finansējuma piesaistes iespējām energoefektivitātes 
pasākumiem un vēsturisko ēku sakārtošanai tika realizēta 
elektroniskajā vidē, izmantojot e-pastu, Microsoft Teams un 
Zoom platformas, ievietojot informāciju RNP mājaslapā.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un noteikto 
ierobežojumu dēļ pārējie plānotie informatīvie pasākumi 
netika rīkoti.

9.1.2.  Daudzdzīvokļu māju energoauditu 
un energosertifikātu izstrādes 
organizēšana

REA 2017.-2020. Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” 
turpināja nodrošināt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoauditu veikšanai un energosertifikātu sagatavošanai ar 
pašvaldības līdzfinansējumu, kopumā līdz 2019.gada beigām 
ir saņemti 103 pieteikumi energoauditu veicināšanai, kurus 
saskaņā ar ieplānoto budžetu ir paredzēts īstenot 2020.gadā 
2.ceturksnī.

2020.gadā nepietiekamu resursu dēļ nav veiktas aktivitātes 
daudzdzīvokļu māju enerogauditu un energosertifikātu 
izstrādes organizēšanā.

RNP 2017. – pastāvīgi Sagatavots un iesniegts REA 1 pieteikums energoaudita 
izstrādei. Izstrādāti 33 energoauditi ar pašvaldības 
līdzfinansējumu.

Izstrādāti 30 energosertifikāti ar pielikumiem, pamatojoties 
uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, sedzot izdevumus no 
dzīvojamo māju uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Sākotnēji energosertifikātu izstrāde tika plānota sadarbībā 
ar REA, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu, atbilstoši RD 
15.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par kārtību, kādā 
Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas 
atjaunošanai”, bet tie 14.06.2020. zaudējuši spēku. Tādējādi 
energoauditi ar pašvaldības līdzfinansējumu nav izstrādāti.
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9.1.3.  Publiski pieejamas datubāzes 
izveidošana un uzturēšana 
centralizētai siltumapgādei 
pievienotiem namiem par faktisko 
ēku energoefektivitāti iepriekšējā 
gadā

REA 2017. – pastāvīgi Datu bāzi plānots aktualizēt 2020.gadā. 2020.gadā nepietiekamu resursu dēļ nav veiktas aktivitātes 
datu bāzes aktualizēšanai.

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

REA 2017.-2020. Dati nav pieejami, nebija pieejams finansējums 
energoinspektoru dienesta izveidei.

2020.gadā REA nav veikusi aktivitātes resursu trūkuma dēļ.

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

RNP 2017.-2019. 1.  2019.gada 1.pusgadā ir sagatavota informācija par  
4 245 īpašumu, tajā skaitā dzīvojamo māju, garāžu un 
nedzīvojamo ēku finanšu līdzekļu atlikumiem par 2018.
gadu (uz 2019.gada 1.aprīli) un 2.pusgadā ir sagatavota 
informācija par 4 136 īpašumu provizoriskiem finanšu 
līdzekļu atlikumiem uz 2019. gada 30. jūniju, par 4 098 
īpašumu provizoriskiem finanšu līdzekļu atlikumiem  
uz 2019. gada 30.septembri. 

2.  RNP 2019.gadā ir noslēdzis līgumus par tehniskās 
(projektu) dokumentācijas izstrādi sekojošos objektos: 

1. Augusta Dombrovska ielā 9b, Rīgā; 
2. Zvaigznāja gatvē 9, Rīgā; 
3. Beberbeķu ielā 26, Rīgā; 
4. Vienības gatvē 126, Rīgā; 
5. Mazā Nometņu 11, Rīgā; 
6. Daugavpils ielā 49, Rīgā; 
7. Dzirnavu ielā 151, Rīgā; 
8. Volguntes ielā 17, Rīgā; 
9. Ludzas ielā 51, Rīgā. 

No iepriekš minētās projektu dokumentācijas 1.-5. pozīcijas ir 
pabeigti projekti, kas saskaņoti Rīgas pilsētas būvvaldē. 

Saskaņā ar izstrādātajiem projektiem tiek plānota darbu 
realizācija, tos iekļaujot kā plānotus darbus dzīvojamo māju 
uzturēšanas daru plānos vai arī par darbu izpildi tiek noslēgti 
trīspusējie līgumi, kur dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlēts 
pakalpojuma sniedzējs veic darbus. 

Pārējie projekti (pozīcijas 6.-9.) ir izstrādes stadijā, t.i., plānots 
pabeigt 2020.gadā.

3.  Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 
kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 63 083,17 
EUR apmērā, īstenoti 4 vēsturisko ēku saglabāšanas 
projekti par kopējo summu 351 821,25 EUR ar PVN: 

Dzīvojamo māju kvartālu situācijas izvērtēšana un rīcība to 
sanācijai un humanizācijai noris:

•  atbilstoši izstrādātajiem vizuālās un tehniskās apsekošanas 
atzinumiem veicot uzturēšanas un labiekārtošanas darbus, 
un māju atjaunošanu;

•  atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopību/ biedrību pieņemtajiem 
lēmumiem par veicamajiem darbiem, izmantojot 
dzīvokļu īpašnieku uzkrājumu finanšu līdzekļus, bet māju 
atjaunošanai piesaistot ārējo finansējumu.

2020.gada 1.pusgadā ir sagatavota informācija par  
4 014 īpašumu, tajā skaitā dzīvojamo māju, garāžu un 
nedzīvojamo ēku finanšu līdzekļu atlikumiem par 2019.gadu 
(uz 01.04.2020.) un 2.pusgadā ir sagatavota informācija par 
4 002 īpašumu provizoriskiem finanšu līdzekļu atlikumiem 
uz 30.06.2020., par 3 966 īpašumu provizoriskiem finanšu 
līdzekļu atlikumiem uz 30.09.2020.

Māju atjaunošana ar ALTUM atbalstu

RNP nodrošina 115 ALTUM projektu koordinēšanu un vadīšanu 
dažādās projektu stadijās.

Veikta 2 māju atjaunošana:

•  Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 
EUR 117 030,19, t.sk., ALTUM piešķirtais grants  
EUR 58 515,90.

•  Dzērbenes ielā 5, Rīgā (12 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas EUR 175 996,47, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
EUR 68 970,00.

Turpinās projekta īstenošana:

•  Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās 
projekta izmaksas EUR 1 135 838,24, t.sk., ALTUM piešķirtais 
grants EUR 438 914,69.
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•  par projektu “Ēkas Skolas ielā 36A, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 020 0015 001, saglabāšanas darbu 
projekts” (28.05.2019. līgums Nr. DI-19-184-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 115 039,87 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR; 

•  par projektu “Ēkas Dzirnavu ielā 3, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 018 0006 001, saglabāšanas darbu 
projekts” (04.06.2019. līgums Nr. DI-19-207-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 116 550,42 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 19 882,88 EUR; 

•  par projekta “Ēkas Dzirnavu ielā 3A, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 018 0006 002, saglabāšanas darbu 
projekts” (29.05.2019. līgums Nr. DI-19-189-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 112 253,91 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR;

•  par projekta “Ēkas Artilērijas ielā 6, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 028 0039 001, daļas saglabāšanas darbu 
projekts” (28.05.2019. līgums Nr. DI-19-185-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 7 977,05 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 3 200,29 EUR.

Projektu konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
dzīvojamo māju atjaunošanai” ietvaros tika sagatavoti un, 
Rīgas pašvaldības aģentūrā “Rīgas enerģētikas aģentūra” 
iesniegti 9 pieteikumi šādām adresēm: Keramikas ielā 2 (divi 
pieteikumi), Kuldīgas ielā 13A, Slokas ielā 169, Mārupes ielā 
15A, Tekstilnieku ielā 1, Paula Lejiņa ielā 20 (trīs pieteikumi). 

2019.gadā, piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 
dzīvojamo māju atjaunošanai 22 248,36 EUR apmērā, īstenoti 
3 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas projekti par 
kopējo summu 44 496,71 EUR ar PVN: 

•  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Keramikas ielā 2, Rīgā, 
atjaunošanas darbi – ūdensapgādes un kanalizācijas 
stāvvadu nomaiņa 4., 5.kāpņu telpā (30 dzīvokļos) 
(23.04.2019. līgums Nr. REA-19-43lī). Kopējās faktiskās 
projekta būvdarbu izmaksas – 12 755,32 EUR, t.sk. PVN, 
pašvaldības atbalsts 6 377,66 EUR; 

•  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 13A, Rīgā, 
atjaunošanas darbi – kāpņu telpu remonts (23.04.2019. 
līgums Nr. REA-19-41lī). Kopējās faktiskās projekta 
būvdarbu izmaksas – 21 491,57 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības 
atbalsts 10 745,79 EUR; 

•  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slokas ielā 169 
atjaunošanas darbi – guļvadu Ū1, T3, T4 nomaiņa pagrabā 
(23.04.2019. līgums Nr. REA-19-42lī). Kopējās faktiskās 
projekta būvdarbu izmaksas – 10 249,82 EUR, t.sk. PVN, 
pašvaldības atbalsts 5 124,91 EUR.

Uzsākta projekta īstenošana:

•  Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā, (40 dzīvokļi) – kopējās 
plānotās projekta izmaksas 615 317,76 EUR, t.sk., ALTUM 
piešķirtais grants EUR 260 213,63.

Uzturēšanas projekti

Izstrādāta un saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē tehniskā 
(projektu) dokumentācija objektiem: 

•  Maskavas iela 168, Rīgā;
•  Aleksandra Čaka iela 42, Rīgā.

Noris projekta dokumentācijas izstrāde sekojošiem objektiem: 

•  Ozolu iela 7, Rīgā;
•  Čiekurkalna 2.līnija 20, Rīgā;
•  Čiekurkalna 2.līnija 24, Rīgā;
•  Jersikas iela 29, Rīgā;
•  Krišjāņa Barona iela 25, Rīgā;
•  Blaumaņa iela 26, Rīgā;
•  Kuldīgas iela 45A, Rīgā;
•  Lāčplēša iela 118, Rīgā;
•  Lāčplēša iela 120, Rīgā;
•  Limbažu iela 1B, Rīgā;
•  Maskavas iela 145, Rīgā;
•  Salacas iela 7, Rīgā;
•  Ventspils iela 25, Rīgā;
•  Volguntes iela 17A, Rīgā.

Plānotais pabeigšanas termiņš – 2021.gads.

Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas projekti

Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā 
būvmantojuma saglabāšanai EUR 38 749,20 apmērā, īstenoti 
2 vēsturisko ēku saglabāšanas projekti:

•  projekts “Ēkas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 029 0062 001, saglabāšanas darbu 
projekts”. (20.05.2019. līgums Nr. DI-20-152-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – EUR 41 473,20 ar PVN, 
pašvaldības atbalsts EUR 18 749,18;

•  projekts “Ēkas Bīskapa gātē 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 007 0017 001”, saglabāšanas darbi”. 20.05.2019. 
līgums Nr. DI-20-137-lī). Kopējās faktiskās projekta 
izmaksas – EUR 58 913,69  ar PVN, pašvaldības atbalsts 
EUR 20 000,00.
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4.  RNP iepirkumu līgumu ietvaros nozāģēti 170 avārijas koki 
un zari 130 objektos. 

5.  RNP Dārznieku vienība veic plānveida apstādījumu 
kopšanu – apgriezts dzīvžogs kopskaitā 3 263m. Veikta 
731 dekoratīvo krūmu formēšana un 328 zaru formēšana. 
Sabiedrības arboristu vienība veikusi koku zaru 
vainagošanu 99 objektos, koku un atsevišķu zaru zāģēšanu 
15 objektos un koku sakopšanu 9 objektos. 

6.  Ierīkota kompozitāra apstādījumu grupa vienā objektā 
(izveidotas 10 jaunas dobes) un izveidoti jauni apstādījumi 
vēl divos objektos.

Dzīvojamo māju atjaunošana ar Rīgas pašvaldības 
līdzfinansējumu

Īstenots projekts par jumta atjaunošanu mājai Mārupes 
15 A, Rīgā (61 dzīvoklis) ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām jumta atjaunošanas 
darbu izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 68 796,99, 
tajā skaitā PVN, (ietver būvdarbus). Rīgas enerģētikas 
aģentūras līdzdalība – EUR 34 398,50.

Projektu konkursam “Rīgas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022.
gadā” ietvaros 2020.gadā tika sagatavoti un iesniegti  
4 pieteikumi šādām mājām:

•  Vecmīlgrāvja iela 17 k-3, Rīgā;
•  Bruņinieku iela 149, Rīgā;
•  Ernesta Birznieka Upīša iela 20B, Rīgā;
•  Maskavas iela 130, Rīgā. 

Kopējās plānotās projektu izmaksas – EUR 208 557,21 ar PVN, 
pašvaldības atbalsts EUR 70 044,59.

RNP iepirkuma līguma realizācija veikta 335 objektos. 
Nozāģēts 301 avārijas stāvoklī esošs koks un 174 nolūzuši zari 
un stumbri.

RNP Dārznieku vienība veica plānveida apstādījumu kopšanu –  
apgriezts dzīvžogs kopskaitā 10 820 m. Veikta 6 723 
dekoratīvo krūmu formēšana un 1 852 zaru formēšana. 

RNP arboristu vienība veikusi darbus 123 objektos – 402 
koki, 315 kokiem veikta koku zaru vainagošana, 48 atsevišķu 
zaru nozāģēšana, 39 gadījumos veikta koku nozāģēšanas un 
sazāģēšanas darbi.

Ierīkota kompozitāra apstādījumu grupa četros objektos 
(izveidotas 4 jaunas dobes).

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

RNP 2017.-2020. 2019.gadā: 

•  sadzīves atkritumu izvestais apjoms – 845 674 m3; 
•  lielgabarīta atkritumu izvestais apjoms – 26 502 m3;
•  šķiroto atkritumu izvestais apjoms pa atkritumu veidiem: 

makulatūra – 23 942 m3, stikls – 7 113 m3, MIX (kur vienā 
konteinerā tiek likts dažāda veida iepakojums) – 39 694 m3;

•  līdz 2019.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir 
uzstādīti 1 371 papīra, plastmasa šķiroto atkritumu (mix) 
konteineri 807 objektos;

2020.gadā:

•  sadzīves atkritumu izvestais apjoms – 913 259 m3;
•  lielgabarīta atkritumu izvestais apjoms – 80 394 m3;
•  šķiroto atkritumu izvestais apjoms pa atkritumu veidiem: 

makulatūra – 29 583 m3, stikls – 10 296 m3, MIX (kur vienā 
konteinerā tiek likts dažāda veida iepakojums) – 112 392 m3;

•  līdz 2020.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir 
uzstādīti 1 490 papīra, plastmasa šķiroto atkritumu (mix) 
konteineri 908 objektos;

•  līdz 2020.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir 
uzstādīti 650 stikla konteineri 619 objektos;
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•  līdz 2019.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir 
uzstādīti 646 stikla konteineri 599 objektos; 

•  iegādāti un uzstādīti 5 jauni smilts uzglabāšanas konteineri; 
•  uzstādīti 76 jauni soliņi 36 objektos; 
•  tiek turpināta un pilnveidota teritoriju sanitārā uzkopšana, 

veicot objektu sanitārās kopšanas kontroli kvartālos. 
Veiktas iestrādes nākamo kvartālu izveidei. Tiek 
nodrošināta iekštelpu un mājai piesaistītās teritorijas 
kopšana 75 daudzdzīvokļu mājām;

•  veikti asfaltēšanas darbi 14 objektos, kopā 3 156,5 m2; 
•  organizētas piecas zāles pļaušanas reizes pārvaldībā 

esošajās dzīvojamo māju teritorijās ar kopējo nopļauto 
platību 19 071 717 m2 apjomā; 

•  izvesti 50 388,24 m3 zaļo atkritumu (lapas/zari); 
•  no sniega notīrīti 859 141,50 m2 iekškvartālu ceļi, kā arī no 

sniega attīrīti jumti 0 m2 platībā.

•  2020.gadā nav Iegādāti un uzstādīti jauni smilts 
uzglabāšanas konteineri;

•  uzstādīti 121 jauni soliņi 64 objektos;
•  sanitārā uzkopšana un kontrole nodrošināta 74 

daudzdzīvokļu mājām iepriekšējā apjomā;
•  2020.gadā asfaltēšanas darbi nav veikti;
•  organizētas piecas zāles pļaušanas reizes pārvaldībā 

esošajās dzīvojamo māju teritorijās ar kopējo nopļauto 
platību 23 262 287 m2 apjomā, mainīti sanitārās kopšanas 
plāni;

•  izvesti 62 393 m3 zaļo atkritumu (lapas/zari), intensīvas 
dārznieku un arboristu darbības rezultātā palielinājās 
izvedamo zaļo atkritumu apjoms;

•  sakarā ar silto ziemu – sniega tīrīšana 2019./2020.gada 
sezonā nebija nepieciešama, un netika veikta.

RD ĪD Darbības nav veiktas. Darbība iespējama turpmākajos gados 
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Darbības nav veiktas. Darbība iespējama turpmākajos gados 
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

AI 1.  Daugavas promenādē izvietotas 10 biotualetes, t.sk.,  
1 biotualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2.  Promenādē izvietotas 2 piramidālās puķu vāzes.
3.  Promenādē izvietotas 35 puķu kastes – pie šaha galdiņiem 

un pie vides dizaina objekta “Velosipēds”.
4.  Izvietotas 6 norādes ar informāciju, tai skaitā ceļa zīmes.
5.  Mazjumpravmuižā izvietoti 2 informatīvi stendi.
6.  Nomainīti 15 gabali atkritumu urnu ieliktņi.

1.  Daugavas promenādē izvietotas 10 biotualetes, t.sk.,  
1 biotualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2.  izvietotas 2 piramidālās puķu vāzes.
3.  Promenādē izvietotas 36 puķu kastes – pie šaha galdiņiem 

un pie vides dizaina objekta “Velosipēds”.
4.  Mazjumpravmuižā izvietotas 2 koka norādes ar 

Mazjumpravmuižas logo.

PI Uzstādīti 6 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajonā 
administratīvajā teritorijā.

Nav finansējuma.

ZI 2017. Uzstādīti soliņi Silciema ielā 13/3. Nav bijusi nepieciešamība.
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9.2.7.  Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu 
nodrošināšana

RNP 2017.-2020. RNP klientiem tiek piedāvāta iespēja atjaunot vai izbūvēt 
bērnu rotaļu laukumus.

RNP klientiem tiek piedāvāta iespēja atjaunot vai izbūvēt 
bērnu rotaļu laukumus.

AI Izbūvēti 3 sporta un rotaļu laukumi:

1. Kameņu ielā pret Ūbeļu ielu 7. 
2. Ķengaraga parkā. 

Dagdas ielā 6.

Nodots ekspluatācijā un ir nodrošināti regulāri uzraugoši 
darbi rotaļu laukumam Dagdas ielā 6 Maskavas forštatē.

PI Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Garā ielā. Nav finansējuma.

ZI 2017. – pastāvīgi Ierīkots 1 bērnu rotaļu laukums Brīvības gatvē 356C Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

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

RNP 2017.-2020. 2019.gadā ceļa zīmes uzstādītas 92 objektos atbilstoši 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, lai nodrošinātu 
transportlīdzekļu brīvu novietošanu pie attiecīgās dzīvojamās 
mājas.

2020.gadā ceļa zīmes uzstādītas 89 objektos, no kuriem 
14 objektos tika veiktas darbības ar jau uzstādītām zīmēm, 
nomaiņa, atjaunošana, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu brīvu 
novietošanu pie attiecīgās dzīvojamās mājas.

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

AI 2017. – pastāvīgi Uzklāts asfalts 6 446,27 m2, ceļu seguma atjaunošana  
414,27 m2 Ilūkstes, Zemes ielās, Slāvu ielas pārvads, Salaspils, 
Rušonu Prūšu un Maskavas ielai.

Krasts (piebraucamie ceļi kvartālā starp Slāvu ielas pārvadu, 
Salaspils, Indrupes un Maskavas ielām). Brauktuves –  
2 896,00 m2, ietves – 774,00 m2.

Krasta masīvs (kvartāls starp Lubānas, Zilupes, Dzērvju, 
Maskavas un Rēznas ielām). Brauktuves – 4 914,70 m2, ietves –  
4 273,40 m2.

PI Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: 
Finiera iela 11, 13, 17, Gobas iela 20, 20/4, Parādes iela 1, 1B, 
3A, Plēksnes iela 6,8, Slimnīcas iela 6, Esplanādes iela 6, 
Daugavgrīvas iela 60.

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana:

• Parādes iela 28, 30, 30A, 32; 
• Lēpju iela 15 k1,k2; 17;
• Valentīna Pikuļa aleja 14;
• Ed.Smiļģa iela 32;
• Kalnciema iela 1/1, 1/2,  1/3;
• Lemešu 15, 17, 19;
• Saulkalnes iela 16, 14, 12;
• Gājēju celiņš gar ēkām Kurzemes prospektā 154;
• M.Krūmu ielā 1,3.

ZI Veikts nosēdakas remonts Gaujas ielā 29A. Atjaunots 
iekškvartālu satiksmes joslu un ietvju segums – 12 220 m2 un 
veikts bedrīšu remonts iekškvartālos – 503 m2 Purvciemā, 
Teikā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Skanstē, Sarkandaugavā.

Atjaunots iekškvartālu satiksmes joslu un ietvju segums –  
9 809 m2 un veikts bedrīšu remonts iekškvartālos –  
1 987 m2 Purvciemā, Teikā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Čiekurkalnā, 
Sarkandaugavā, Trīsciemā.

Atjaunots asfaltbetona segums tirdzniecības laukumam 
A.Dombrovska ielā 30B.
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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

2017. – pastāvīgi 2019.gadā dzīvojamās mājās, kurās uzturas personas ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, uzstādīti 20 pacēlāji.  
71 personai piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.

2020.gadā mājokļa pielāgošanas pabalstu izmantoja  
33 personas. Pacēlāji uzstādīti 29 personu mājokļos.

RNP 2019.gadā netika ierīkoti pandusi. jo veicot 13 dzīvojamo māju 
plānotos un avārijas lieveņu remontdarbus, nebija iespējams 
tehniski ierīkot pandusus, kā arī atsevišķi nav saņemti 
īpašnieku kopības lēmumi pandusu ierīkošanai. 2019.gadā 
sniegta 1 (viena) konsultācija par invalīdu ratiņu pacēlāja 
uzstādīšanu.

2020.gadā netika ierīkoti pandusi, jo veicot dzīvojamo māju 
plānotos un avārijas lieveņu remontdarbus, nebija iespējams 
tehniski ierīkot pandusus, kā arī atsevišķi nav saņemti 
īpašnieku kopības lēmumi pandusu ierīkošanai.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

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

Veikta lifta izbūve sociālajā dzīvojamā mājā Lubānas ielā 48. 

Ierīkotas automātiskās ieejas durvis un Invalīdu pacēlāja 
remonts RSD, Mazā Lubānas ielā 8.

Invalīdu uzbrauktuves remonts Dzirciema ielā 24. 

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

RD MVD Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 67 personas/ģimenes. 2020.gadā izīrēti 32 servisa dzīvokļi.

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 2017. – pastāvīgi Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, un uzsākti 
ēkas konservācijas darbi, tiek lemts par ēkas turpmāko 
izmantošanu. No iedzīvotājiem 2014.gadā atbrīvota dažādu 
sociālo grupu kopdzīvojamā māja Ziepju ielā 11, Rīgā, un 
sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1, istabu plānojuma 
daļa (1/2 no visas ēkas) un izstrādāts ēkas pārbūves projekts. 
Pabeigta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10, Rīgā pārbūve, 
izbūvēti 18 labiekārtoti dzīvokļi, kas izīrēti personām, kuras 
dažādos reģistros bija reģistrētas palīdzības saņemšanai 
dzīvokļa jautājumu risināšanai.

Pabeigta dzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, konservācija, 
tiek gatavota specifikācija projekta tehniskās dokumentācijas 
izstrādei.

Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamajām mājā 
Katrīnas ielā 18 un Valmieras ielā 24, Rīgā, abām mājām veikti 
konservācijas darbi, tiek lemts par to turpmāko izmantošanu.

Turpinās iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamajām mājām 
Ieriķu ielā 2A un Viestura prospektā 73, Rīgā.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

2019.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 2020.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 
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9.4.3.  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 
apsaimniekojamo īpašumu 
infrastruktūras uzturēšana un 
uzlabošana

RNP 2017. – pastāvīgi Veiktie darbības virzieni 2019.gadā: 

•  ar apgaismojuma atjaunošanu koplietošanas telpās 
(izmantojot LED tehnoloģijas) saistīti darbi veikti 203 
objektos; 

•  ar elektroapgādes nodrošināšanu saistīti darbi veikti 101 
objektos;

•  lai izpildītu ugunsdrošības noteikumu prasības veikti darbi; 
•  elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu 

veikšana 738 objektā; 
•  RNP ar ārpakalpojuma palīdzību nodrošina liftu tehnisko 

apkalpošanu un darbību atbilstoši LR spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām un liftu tehniskās ekspluatācijas 
noteikumiem; 

•  veikti plānotie darbi 600 liftos, papildus tika veikti 
ārpuskārtas darbi 154 liftos; 

•  videonovērošanas sistēmu uzstādīšana tika veikta  
2 adresēs.

Veiktie darbības virzieni 2020.gadā: 

•  ar apgaismojuma atjaunošanu koplietošanas telpās 
(izmantojot LED tehnoloģijas) saistīti darbi veikti 104 
objektos;

•  ar elektroapgādes nodrošināšanu saistīti darbi veikti 105 
objektos;

•  lai izpildītu ugunsdrošības noteikumu prasības veikti 
elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumi 309 
objektos;

•  RNP ar ārpakalpojuma palīdzību nodrošina liftu tehnisko 
apkalpošanu un darbību atbilstoši LR spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām un liftu tehniskās ekspluatācijas 
noteikumiem; 

•  veikti plānotie darbi 22 liftos, papildus tika veikti 
ārpuskārtas darbi 98 liftos;

•  videonovērošanas sistēmu uzstādīšana netika veikta.

9.4.4.  Atbalsta instrumentu ieviešana 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
veicināšanai

Rīgas pilsētas 
pašvaldība

2017. – pastāvīgi 2019. gadā REA vadībā ir īstenota pašvaldības programma 
“Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju 
atjaunošanai” ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas energoefektivitāti un sniegt atbalstu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas atjaunošanai, tādējādi palielinot ēkas 
energoefektivitāti un atjaunojot tās tehnisko stāvokli. 
Gada laikā ir sniegtas ap 3 000 konsultāciju (klātienē un 
telefoniski) biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
uzņēmumiem, 350 biedrībām sniegts konsultatīvais atbalsts. 
Pieņemts 61 pieteikums remontdarbiem energoefektivitātītēs 
paaugstināšanai, apstiprinātas 89 tāmes ar kopējo 
līdzfinansējuma summu EUR 655 775.

2020.gadā pašvaldības programmā “Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” no 
REA puses tika izpildīti pēdējie līgumi un programmas izpilde 
tika nodota RD ĪD pārziņā.

RNP Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā 
būvmantojuma saglabāšanai (saskaņā ar RD 18.10.2016. 
saistošajiem noteikumiem Nr.225 “Par pašvaldības atbalsta 
piešķiršanu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 
Rīgā”).

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo 
māju atjaunošanai (saskaņā ar RD 15.12.2017. saistošajiem 
noteikumiem Nr.19 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas 
pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas 
atjaunošanai”).

•  ALTUM atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai 
dzīvojamās ēkās (15.03.2016. MK noteikumi Nr.160 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” 
īstenošanas noteikumi”);

•  Horizon 2020 – ES pētniecības un inovāciju atbalsta 
programma;

•  Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā 
būvmantojuma saglabāšanai (saskaņā ar RD 18.10.2016. 
saistošajiem noteikumiem Nr.225 “Par pašvaldības atbalsta 
piešķiršanu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 
Rīgā”);
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•  Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju 
atjaunošanai (saskaņā ar RD 29.05.2020. saistošajiem 
noteikumi Nr.22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības 
novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”).

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

REA 2017. – pastāvīgi Gada laikā ir sniegtas ap 3 000 konsultāciju (klātienē un 
telefoniski) biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
uzņēmumiem, 350 biedrībām sniegts konsultatīvais atbalsts.

2020.gadā tika veiktas ap 50 konsultāciju privātpersonām, 
ņemot vērā, ka programma tika nodota RD ĪD.

RNP Skatīt aktivitāti 9.1.1. Skatīt aktivitāti 9.1.1.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

2017.-2020. Turpināta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās 
dzīvojamās mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, 
Mežrozīšu ielā 43” izpilde, ar termiņa pagarinājumu nodošanai 
ekspluatācijā 2020.gada pavasarī. 

Pabeigta un nodota ekspluatācijā sociālā dzīvojamā māja 
ar SIA “Rīgas veselības centrs” pakalpojumu telpām, RSD 
teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43.

9.4.6.  Vienkāršās renovācijas 
projektu īstenošana un lokālu 
energoefektivitātes pasākumu 
(bēniņu siltināšana, logu un 
durvju, kā arī siltumtrašu izolācijas 
nomaiņa) īstenošana

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

2017.-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.

RNP 2017. – pastāvīgi Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu 
energoefektivitātes īstenošanu, 2019.gadā darbi paveikti  
2 293 objektos sekojošos darbu veidos (provizoriskie dati):

Darbu veids Objektu 
skaits

Apjoms/ 
mērv.

Apkures sistēmas remonti  
(plānotie, avārijas) vai 
atjaunošanas darbi

620 1 480 m

Bēniņu siltināšana 22 9 501 m2

Apkures sistēmas cauruļu 
siltumizolācija

12 1 300 m

Kāpņu telpu durvju 
uzstādīšana

102 306 gab.

Karstā ūdens apgādes remonti 133 20 240 m

Logu nomaiņa 59 709 gab.

Siltummezglu iekārtu maiņa 890 890 gab.

LED gaismekļu uzstādīšana 203 4 260 gab

Pilotprojekts – uzsākta 
siltummezglu attālinātās 
vadības uzstādīšana 

252 252 gab.

Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu 
energoefektivitātes īstenošanu, 2020.gadā darbi paveikti 504 
objektos sekojošos darbu veidos (provizoriskie dati):

Darbu veids Objektu 
skaits Apjoms/ mērv.

Apkures sistēmas remonti  
(plānotie, avārijas) vai 
atjaunošanas darbi

5

1 objekts
5 m trases 
remonts 
2 objekti

50 ventiļu 
nomaiņa
2 objekti

21 radiatora 
nomaiņa

Bēniņu siltināšana 3 1 964 m2

Apkures sistēmas cauruļu 
siltumizolācija

2 212 m

Kāpņu telpu durvju 
uzstādīšana

125 126 gab.

Karstā ūdens apgādes remonti 54 8 671 m

Logu nomaiņa 59 770 gab.

Siltummezglu iekārtu maiņa 152 164 gab.
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LED gaismekļu uzstādīšana 104 3 700 gab.

Pilotprojekts – uzsākta 
siltummezglu attālinātās 
vadības uzstādīšana

0 0 gab.

REA 2019. – 2020. 2019. gadā REA vadībā ir īstenota pašvaldības programma 
“Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju 
atjaunošanai” ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas energoefektivitāti un sniegt atbalstu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas atjaunošanai, tādējādi palielinot ēkas 
energoefektivitāti un atjaunojot tās tehnisko stāvokli. 
Gada laikā ir sniegtas ap 3000 konsultācijas (klātienē un 
telefoniski) biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
uzņēmumiem, 350 biedrībām sniegts konsultatīvais atbalsts. 
Pieņemts 61 pieteikums remontdarbiem energoefektivitātītēs 
paaugstināšanai, apstiprinātas 89 tāmes ar kopējo 
līdzfinansējuma summu EUR 655 775.

2020.gadā pašvaldības programmā “Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” no 
REA puses tika izpildīti pēdējie līgumi un programmas izpilde 
tika nodota RD ĪD pārziņā.

9.4.7.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kompleksā renovācija

RNP, ESKO, dzīvokļu 
īpašnieku biedrība, 
dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvā 
sabiedrība

2017. – pastāvīgi AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” iesniegta  
46 dzīvojamo māju tehniskā dokumentācija atzinuma 
saņemšanai. 

No AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” saņemti 17 pozitīvi 
atzinumi par tehniskās dokumentācijas atbilstību. 

2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
programmas ietvaros veikta 2 māju atjaunošana: 

•  Murjāņu ielā 68, Rīgā, (55 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas 691 959,70 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
345 053,65 EUR; 

•  Kaņiera ielā 4B, Rīgā, (60 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas 590 907,92 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
295 453,96 EUR. 

2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
programmas ietvaros uzsākta 2 projektu īstenošana: 

•  Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās plānotās projekta 
izmaksas 117 030,19 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants  
58 515,90 EUR; 

•  Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās 
projekta izmaksas 1 135 838,24 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais 
grants 438 914,69 EUR. 

41 dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus 
par dalību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP 
iesniegt tehnisko dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu un 
veikt citas darbības projektu īstenošanā.

RNP nodrošina 115 ALTUM projektu koordinēšanu un vadīšanu 
dažādās stadijās, tai skaitā 63 projektu koordinēšanu un 
vadīšanu, kuru īstenošana plānota, kā pilnvaroto personu 
nosakot RNP un 52 projektu koordinēšanu un vadīšanu, kuru 
īstenošana plānota, kā pilnvaroto personu nosakot biedrību. 
No iesniegtajiem projektiem 42 iesniegti 2020.gadā.

No ALTUM saņemti 19 pozitīvi atzinumi par tehniskās 
dokumentācijas atbilstību programmas nosacījumiem.

Veikta 2 māju atjaunošana:

•  Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 
EUR 117 030,19, t.sk., ALTUM piešķirtais grants  
EUR 58 515,90;

•  Dzērbenes ielā 5, Rīgā (12 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas EUR 175 996,47, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
EUR 68 970,00.

Turpinās projekta īstenošana:

•  Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās 
projekta izmaksas EUR 1 135 838,24, t.sk., ALTUM piešķirtais 
grants EUR 438 914,69.

Uzsākta projekta īstenošana:

•  Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā, (40 dzīvokļi) – kopējās 
plānotās projekta izmaksas EUR 615 317,76, t.sk., ALTUM 
piešķirtais grants EUR 260 213,63.
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9.4.8.  Ēku tehniskā apsekošana RNP 2017. – pastāvīgi 2019.gadā tika turpināta dzīvojamo māju tehniskā 
apsekošana, kā arī tehniskās apsekošanas atzinumos tiek 
veikta tehniskā izpēte dzīvojamām mājām, tajā skaitā, 
balkonu/lodžiju konstrukcijām (ja tādas dzīvojamajā mājā ir). 
Atzinuma konstruktīvo elementu sadaļā tiek veikta balkonu 
konstrukciju tehniskā izpēte (novērtēta tehniskā nolietojuma 
pakāpe, deformācijas, plaisas, kopējais konstrukciju stāvoklis –  
plātnei, margām). Secinājumos tiek konstatēts, vai ir droša un 
pieļaujama šīs konstrukcijas ekspluatācija. 

Izstrādāti vairāk, nekā 110 neatkarīgu ekspertu tehniskās 
apsekošanas atzinumi. Notiek iepirkuma procedūra par 
tehniskās dokumentācijas izstrādi 77 objektiem.

2020.gadā tika turpināta dzīvojamo māju tehniskā 
apsekošana, kā arī tehniskās apsekošanas atzinumos tiek 
veikta tehniskā izpēte dzīvojamām mājām, tajā skaitā, 
balkonu/lodžiju konstrukcijām (ja tādas dzīvojamajā mājā ir). 
Atzinuma konstruktīvo elementu sadaļā tiek veikta balkonu 
konstrukciju tehniskā izpēte (novērtēta tehniskā nolietojuma 
pakāpe, deformācijas, plaisas, kopējais konstrukciju stāvoklis –  
plātnei, margām). Secinājumos tiek konstatēts, vai ir droša un 
pieļaujama šīs konstrukcijas ekspluatācija.

Izstrādāti vairāk kā 120 neatkarīgu ekspertu tehniskās 
apsekošanas atzinumi.

Papildus tam, tika veikta iepirkuma procedūra par jaunu 
tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādi 77 objektiem un 
2021.gada janvārī-februārī par tiem tiek slēgti līgumi.

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”

2017. – pastāvīgi Turpināta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās 
dzīvojamās mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, 
Mežrozīšu ielā 43” izpilde, ar termiņa pagarinājumu nodošanai 
ekspluatācijā 2020.gada pavasarī.

Pabeigta un nodota ekspluatācijā sociālā dzīvojamā māja 
ar SIA “Rīgas veselības centrs” pakalpojumu telpām, RSD 
teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43.

RD MVD MVD pabeidza dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10, 
Rīgā pārbūvi, izbūvēti 18 labiekārtoti dzīvokļi, kas izīrēti 
personām, kuras dažādos reģistros bija reģistrētas palīdzības 
saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai. 

RPB turpina sociālo dzīvojamo māju Mežrozīšu ielā 39, 41, 43, 
Rīgā, ar ne mazāk kā 218 dzīvokļiem būvniecību, kuru plānots 
pabeigt 2020.gada februārī – martā.

Pabeigta sociālās dzīvojamās mājas Mežrozīšu ielā 43 
būvniecība, kurā izvietoti 218 vienistabas, divistabu, servisa 
sociālie dzīvokļi un 17 dzīvokļi, kuros RD LD sniedz sociālo 
palīdzību – grupu dzīvokļi. Šajā ēku kompleksā atrodas arī 
SIA “Rīgas veselības centrs” un RSD telpas.

9.5.2.  Ērtas pašvaldības īres un sociālo 
dzīvokļu piešķiršanas kārtības 
nodrošināšana

RD MVD 2017. – pastāvīgi 2019.gadā izīrētas 413 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 238, 
sociālās – 175. Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot 
līdzi Rīgas pilsētas pašvaldības portālā.

2020.gadā izīrētas 489 dzīvojamās telpas, t.sk., īres – 161, 
sociālās – 328. Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot 
līdzi Rīgas pilsētas pašvaldības portālā.

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu

9.6.1.  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda 
monitoringa sistēmas izstrādāšana

RNP 2017. – pastāvīgi 2019.gadā, kā ik gadu un pastāvīgi tiek veikta informācijas 
aktualizēšana RNP failu servera tīklā par izpildi plānotiem 
remontdarbiem RNP pārvaldīšanā esošajām ēkām.

2020.gadā, kā ik gadu un pastāvīgi, tiek veikta informācijas 
aktualizēšana RNP failu servera tīklā par izpildi plānotiem 
remontdarbiem RNP pārvaldīšanā esošajām ēkām.

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

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

2017.-2020. Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo 
darbu apzināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas ēku 
tehniskās apsekošanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.

Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo 
darbu apzināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas ēku 
tehniskās apsekošanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.
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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 2017. – pastāvīgi RD un RD MVD portālos ir ievietota un regulāri tiek 
aktualizēta informācija par dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
jautājumiem, t.sk. dokumentu paraugi dzīvojamo māju 
pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā procesa 
organizēšanai. 

2019.gadā RD MVD darbinieki piedalījās 305 dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcēs, kurās tika sniegta informācija par 
mājas pārvaldīšanas jautājumiem, kā arī pārstāvēta Rīgas 
pilsētas pašvaldība kā dzīvokļu īpašnieks. 

RD MVD 2019.gadā sniedza vairāk kā 2 000 konsultāciju, 
t.sk. elektroniski, nosūtot dokumentu paraugus atbilstoši 
izvēlētajai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formai. RD MVD 
2019.gadā aptuveni 150 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem 
palīdzēja sagatavot dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību 
nodošanai nepieciešamos dokumentus, no kurām 124 nodotas 
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

RD un RD MVD portālos ir ievietota un regulāri tiek 
aktualizēta informācija par dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
jautājumiem, t.sk., dokumentu paraugi dzīvojamo māju 
pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā procesa 
organizēšanai. 

2020.gadā RD MVD darbinieki sakarā ar COVID-19 
ierobežojumiem piedalījās tikai  135 dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcēs klātienē, kurās tika sniegta informācija par 
mājas pārvaldīšanas jautājumiem, kā arī pārstāvēta Rīgas 
pilsētas pašvaldība kā dzīvokļu īpašnieks, būtiski palielinājās 
rakstveida aptauju skaits.

RD MVD 2020.gadā sniedza vairāk kā 4 000 konsultāciju, 
t.sk., elektroniski, nosūtot dokumentu paraugus atbilstoši 
izvēlētajai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formai. 
RD MVD 2020.gadā aptuveni 200 dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašniekiem palīdzēja sagatavot dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai nepieciešamos dokumentus, 
no kurām 151 nodota dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

RNP RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē  
ar klientiem un sabiedrību:

•  jaunajiem klientiem sniegtas konsultācijas par 
 www.e-parvaldnieks.lv reģistrāciju, tā izmantošanu  
un iespējam autorizētiem klientiem; 

•  popularizētas iespējas elektroniski nodot ūdens skaitītāju 
rādījumus: 
•  izmantojot www.e-parvaldnieks.lv (gan reģistrējoties 

www.e-parvaldnieks.lv , gan arī bez reģistrācijas); 
•  deviņos pašapkalpošanās kioskos KAC (A.Čaka ielā 42, 

Mārtiņa ielā 7, Tilta ielā 11 k-1, Zebiekstes ielā 8, Brīvības 
gatvē 430A, Brīvības ielā 49/53, Maskavas ielā 168, 
Gobas ielā 6A, Pārslas iela 10); 

•  veidā (klientiem pilnveidojot kļūdu novēršanas iespējas).

•  klientu ērtībām ir pārstrādāti informatīvi materiāli par 
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas iespējām;

•  ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas laikā pie kioskiem 
izvietoti RNP darbinieki, kas apmācīja klientus lietot 
rādījumu iesniegšanas termināļus;

•  tiešā saziņa ar klientiem sociālajos tīklos Twitter, facebook, 
nodrošinot skaidrojošu informāciju par konkrētām 
problēmsituācijām, kā arī vispārīgiem, ar daudzdzīvokļu 
māju pārvaldīšanu saistītajiem jautājumiem t.sk. 
uzņēmuma aktualitāšu publicēšana plašsaziņas līdzekļos.

RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē  
ar klientiem un sabiedrību:

•  izgatavoti un izplatīti informatīvie materiāli uz drukāto 
rēķinu otrajām pusēm un vortālā www.e-parvaldnieks.lv 
par:
•  jaunumiem MK noteikumos un normatīvajos aktos;
•  aicinājumi pieteikties elektroniskajam rēķinam;
•  informācija par pareizu atkritumu šķirošanu;
•  kur iepazīties ar kopīpašuma ieņēmumu un izdevumu 

pārskatu;
•  par atkritumu izvešanas kārtību;
•  par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas kārtību;
•  par impulsa skaitītājiem;
•  par kopīpašuma nākošā gada sagatavotajām tāmēm;
•  ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanu.

•  sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli par:
•  automašīnu stāvvietu ierīkošanu;
•  viedajiem ūdens patēriņa skaitītājiem un ūdens starpību;
•  aicinājumu neievietot pasta kastītēs drukātos reklāmas 

materiālus;
•  parādu dzēšanu;
•  ēkas kopējā ūdens patēriņa mērierīci;
•  COVID-19 ierobežošanu un RNP sniegto pakalpojumu 

nodrošināšanu;
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•  atkritumu stāvvadu slēgšanu;
•  informatīvajiem tālruņiem;
•  atkritumu šķirošanu.

Izveidota apziņošanas sistēma, lai ātrāk informētu klientus 
par pakalpojumu piegādes pārtraukumiem un vienlaicīgi 
publicētu informāciju par pārtraukumiem RNP mājas lapā.

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

RNP 2017. – pastāvīgi Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem: 

•  sniegtas 228 konsultācijas par kopības lēmumu 
pieņemšanu; 

•  pārbaudīts protokolu tiesiskums 2 006 reizes  
(tai skaitā 1 192 kopības lēmumi un 814 kolektīvie 
iesniegumi). 

Papildus skatīt aktivitāti 9.1.1.

Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem:

•  sniegtas 1 853 konsultācijas par kopības lēmumu 
pieņemšanu (par zemes piespiedu nomas jautājumiem 
1 755, citiem, ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītiem 
jautājumiem 98);

•  veiktas 188 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
par zemes piespiedu nomas jautājumiem (aptaujas veidā 
186, kopsapulces – 2).

Pārbaudīts dzīvokļu īpašnieku pieņemto kopības lēmumu 
tiesiskums – 2 238 (kopības lēmumiem – 1 964, dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieku kolektīvajiem iesniegumiem – 274).

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 
ieteicamiem renovācijas risinājumiem 
un to kvalitāti

REA 2017. – pastāvīgi Gada laikā ir sniegtas ap 3 000 konsultāciju (klātienē un 
telefoniski) biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
uzņēmumiem, 350 biedrībām sniegts konsultatīvais atbalsts.

Ņemot vērā COVID-19 nav veikti tematiskie semināri utt.

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus

9.8.1.  Publiskās ārtelpas kvalitātes 
pilnveidošana

RD PAD 2019.-2020. Rīgas pilsētas infrastruktūras projekta “Daudzfunkcionālas 
publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” 
ietvaros, piesaistot Rīgas pilsētas izpilddirekcijas, izvēlētas 
teritorijas, kurās tiks realizētas projekta ieceres – teritorija 
kvartālā starp Lomonosova, Rāznas, Aiviekstes un Maskavas 
ielām, teritorija Imantas 16.līnijā 18 un Ozolaines parks Duntes 
ielā.

Rīgas pilsētas infrastruktūras projekta “Daudzfunkcionālas 
publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” ietvaros 
2020.gadā, iesaistot RTU, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskolas “RISEBA” studentus un Rīgas pilsētas apkaimju 
iedzīvotājus, izstrādāti labiekārtojuma un teritoriju attīstības 
priekšlikumi. Atbilstoši sagatavotajiem priekšlikumiem 
izstrādāta būvniecības ieceres īstenošanas dokumentācija. 
2020.gada decembrī noslēgti būvniecības līgumi par 
publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbiem Lomonosova ielā 
12C, Maskavas forštatē un Duntes ielā, Sarkandaugavā. Kā arī 
2020.gada decembrī noslēgts būvuzraudzības līgums.

9.8.2.  Kultūrvēsturiskā mantojuma 
pieejamības un kultūras tūrisma 
pakalpojumu attīstīšana UNESCO 
pasaules kultūras un dabas 
mantojuma objekta “Rīgas 
vēsturiskais centrs” teritorijā

RD PAD 2017.-2018. Noslēdzās Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde. 2019.gadā noslēdzās Pils laukuma pārbūves būvprojekta 
izstrāde.
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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 2017.-2020. 2019.gadā turpinājās darbs pie:

•  projekta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” 
trases teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana un 
paplašinātās teritorijas lokālplānojuma izstrāde” izpildes.

•  publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases 
teritorijas lokālplānojuma izstrādes pašvaldības speciālistu 
darba grupas darba organizācijas un dalības tajā.

•  publiskās diskusijas organizēšanas.

2020.gadā RD PAD sadarbībā ar Rail Baltica projekta 
ieviesējiem AS “RB RAIL” un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 
organizēja:

•  6 publiskās diskusijas: mērķis – projekta 
virzītājiem, dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases posma 
caur Rīgu projektētāju pārstāvjiem, Rīgas pašvaldības 
un lokālplānojuma izstrādātāja ekspertiem informēt un 
uzklausīt iedzīvotājus, NVO, Rīgas apkaimju biedrības 
un citas ieinteresētās puses par līdz šim izstrādātajiem 
risinājumiem;

•  4 darba grupas ar sadarbības memorandu dalībniekiem: 
mērķis – kopā ar sadarbības memorandu dalībniekiem 
jauktās darba grupās detalizēti diskutēt par plānotajiem 
risinājumiem, saņemt sabiedrības pārstāvju priekšlikumus 
un viedokļus, kā arī iespēju rast kompromisu. Darba grupu 
diskusijas rezultāti un izskanējušie jautājumi kalpo par 
pamatu turpmākajām publiskajām diskusijām;

•  2 darbsemināri par konceptdizaina izstrādi divām 
teritorijām: mērķis – ieinteresēto valsts, pašvaldību un 
uzņēmēju pārstāvjus, kā arī starptautiskās dzelzceļa līnijas 
“Rail Baltica” trases projekta sadarbības memorandu 
dalībniekus – apkaimju un citu nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus informēt par līdz šim paveikto Rīgas mobilitātes 
vīzijas radīšanā, ļaut līdzdarboties un sniegt savu 
vērtējumu, ierosinājumus un priekšlikumus izstrādātajām 
konceptuālā dizaina skicēm (Rīgas Centrālās dzelzceļa 
stacijas laukumam un Kristapa-Melnsila ielu krustojumam 
Āgenskalna apkaimē). Gēla arhitektu biroja eksperti pēc 
tam pilnveidoja konceptuālos dizainus;

•  individuālās tikšanās: mērķis – ar konkrētas apkaimes 
vai interešu grupas pārstāvjiem detalizēti pārrunāt un 
padziļināti skaidrot iespējamos risinājumus;

•  teritoriju kopīga apsekošana ar sadarbības memorandu 
dalībniekiem: mērķis – apsekot trases posmu no Imantas 
līdz Zasulauka stacijai un uzklausīt biedrību jautājumus 
un viedokli par vēlamajiem risinājumiem konkrētajā trases 
posmā.
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10.1.2.  Pasažieru prāmju satiksmes starp 
Rīgu un citām pilsētām attīstība

Rīgas brīvosta 2017. – pastāvīgi Nodrošināta satiksme maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 7 
reizes nedēļā.

2020.gads jūras pasažieru pārvadājumus būtiski skāra 
Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie ceļošanas ierobežojumi –  
tie faktiski apturēja kruīzu darbību, bet regulārā prāmju 
satiksme bija iespējama tikai atsevišķos gada mēnešos. 2020. 
gadā Rīgas ostā tika apkalpoti tikai 278,6 tūkst. pasažieru, 
kas ir trīs reizes mazāk (-67,9%) nekā 2019. gadā.

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

10.2.1.  Labas un efektīvas Rīgas brīvostas 
sasaistes nodrošināšana ar 
pārējo nacionālas nozīmes un 
starptautiskas nozīmes (TENT) 
transporta tīklu

RD SD 2017. – pastāvīgi

Daugavas labais krasts: 

•  Austrumu maģistrāles izbūve posmā 
Ieriķu iela–Vietalvas iela; 

Izstrādāts būvprojekts. Iepirkuma dokumentu gatavošana būvniecības līguma 
slēgšanai.

•  Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju 
Rīga–Skulte ar pievedceļiem:

Izstrādāts būvprojekts.

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

Iepirkuma dokumentu gatavošana un būvniecības līguma 
slēgšana.

Notika satiksmes pārvada būvniecība.

2.kārta: Tvaika ielas rekonstrukcija; Būvprojekta izpilde apturēta, jo pēc plānotā pārvada (pāri 
Sarkandaugavai) izbūves uz Brīvostas teritoriju nepieciešams 
pārskatīt Tvaika ielas izbūves lietderību plānotajos gabarītos 
(apjomos).

Būvprojekta izstrāde izbeigta. 

Daugavas kreisais krasts:

•  Dienvidu maģistrāles 4.kārta

•  Zemgales virziena maģistrālais 
transporta mezgls. II kārta – Jāņa 
Čakstes gatves izbūve no Vienības 
gatves līdz Valdeķu ielai)

Izstrādāts būvprojekts. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

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

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.
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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 2017. – pastāvīgi

Tilti, pārvadi, tuneļi:

•  Salu tilta kompleksa atjaunošana; Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārbūve Norit Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārbūve

•  Satiksmes pārvada izbūve starp Imantu 
un Zolitūdi;

Būvprojekta izpilde apturēta. Projektu plānots realizēt 
piesaistot Rail Baltica finansējumu

Būvprojekta izstrāde izbeigta. Projektu plānots realizēt piesa-
istot Rail Baltica finansējumu

•  Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve; Vanšu tilta kāpņu atjaunošana un pārbūve. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

Ielas:

•  Flotes ielas pārbūve ar lietusūdens 
kanalizācijas kolektora izbūvi no Parādes 
ielas līdz Flotes ielas ziemeļu galam;

Notiek būvprojekta izstrāde. Notiek būvprojekta izstrāde.

•  Maskavas ielas un Krustpils ielas 
krustojuma pārbūve;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

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

Notiek būvprojekta izstrāde. Notiek būvprojekta izstrāde.

•  Sabiedriskā transporta pieturvietu 
Jūrmalas gatvē pārbūve;

Būvprojekta izpilde apturēta. Tiks pārskatīti projekta 
tehniskie risinājumi, jo nav nodrošināta gājēju piekļūšana.

Tehniski ekonomisku iemeslu dēļ būvprojekta izstrāde 
izbeigta. 

•  Hipokrāta ielas un Malienas ielas 
krustojuma pārbūve; 

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

•  Juglas ielas posma pārbūve no Malienas 
ielas līdz Biķernieku ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

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

Būvprojekta izpilde apturēta. Finansējuma trūkuma dēļ. Būvprojekta izstrāde izbeigta. 

•  Eksporta ielas izbūve; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Durbes ielas izbūve no Slokas ielas līdz 
Daugavgrīvas ielai;

Būvprojekta izpilde apturēta. Tehniski ekonomisku iemeslu dēļ būvprojekta izstrāde 
izbeigta. 
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•  Brekšu ielas pārbūve; Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes apturēšanu, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.

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

Pabeigti būvniecības darbi. Izstrādāts būvprojekts.
Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ

11.1.2.  Attīstīt satiksmes infrastruktūras 
tīklu piebraukšanas nodrošināšanai 
pie līdzvērtīgas zemes 
kompensācijas fondā esošajiem 
zemesgabaliem:

RD SD 2017. – pastāvīgi

•  Lojas iela Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ

11.1.3.  Satiksmes drošības uzlabošanas 
pasākumu veikšana:

RD SD 2017. – pastāvīgi

•  luksoforu rekonstrukcija un būvniecība; Pabeigti būvniecības darbi sekojošiem luksoforu objektiem:

•  Miera un Tallinas ielas krustojumā;
•  Prūšu un Rušonu ielu krustojumā;
•  O.Vācieša un Torņkalna ielu krustojumā.
•  Kurzemes prospekta un Slokas ielas krustojumā

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ

•  regulējamu gājēju pāreju izveidošana; Pabeigta ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju izbūve:

•  Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”;
•  Nīcgales ielā 2;
• A.Deglava ielā pie krustojuma ar Lapsu ielu.

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.
Neregulējamu gājēju pāreju ierīkošana:

1)  Cēsu iela (pie Mēness ielas);
2)  Citadeles iela (pie Latvijas Bankas);
3)  Bauskas iela 16 pie Koku ielas;
4)  Rusova ielas pagaidu rotācijas aplis (4 neregulējamas 

gājēju pārejas);
5)  Zemitāna laukums pie Brīvības gatves;
6)  Anniņmuižas iela pie Rostokas ielas;
7)  Grebenščikova iela pie Mazā Krasta ielas (krustojums);
8)  Mazā Krasta iela pie Grebenščikova ielas (krustojums);
9)  Dzirnavu iela (pie Pulkveža Brieža ielas);
10)  Laktas iela (pie Duntes ielas);
11)  Ūnijas iela (pie Brīvības gatves);
12)  Čiekurkalna 1.līnija (pie Viskaļu ielas);
13)  Baltā iela (pie Riekstu ielas);
14)  Riekstu iela (pie Baltās ielas);
15)  Austuves iela pie Dienvidu tilta;
16)  Jaunciema gatve (pie 3.šķērslīnijas).

•  redzamības pilnveidošana pie gājēju 
pārejām un krustojumiem;

Skatīt nākamo apakšaktivitāti “brauktuvju sašaurināšana un 
drošības saliņu izbūve pie gājēju pārejām”.

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;

Sašaurināta brauktuve ar plastikāta stabiņiem un CHA pie 6 
neregulējamām gājēju pārejām: 

1. Matīsa ielā 50;
2. Buļļu ielā 35;
3. Buļļu ielā 31;
4. Ulbrokas ielā 7;
5. Kapseļu ielā 4 k-2;
6. Prūšu ielā 19.

Sašaurināta brauktuve ar plastikāta stabiņiem  
un CHA pie 31 neregulējamas gājēju pārejas: 

• Bāriņu iela (pie Hermaņa ielas);
• Kalnciema iela 12;
• Braslas iela 21
• Dzelzavas iela 76 (abas puses);
• Bebru iela 26;
• Mārupes iela 33;
• Mārupes iela 37;
• Anniņmuižas iela 7;
• Anniņmuižas iela 6;
• Aristida Briāna iela 16;
• Gramzdas iela 42;
• Lokomotīves iela 44;
• Šarlotes iela pie Brīvības ielas;
• Parādes iela 8;
• Kurzemes prospekts 36;
• Kurzemes prospekts (abas puses);
• Kurzemes prospekts 62 (abas puses);
• Kurzemes prospekts 124 (abas puses);
• Valdeķu iela 64;
• Valdeķu iela 65;
• Jaunciema gatve (pie Jaunciema 8.šķērslīnijas);
• Augusta Dombrovska iela (pie Kāvu ielas);
• Augusta Dombrovska iela 74;
• Daugavgrīvas iela 114;
• Gunāra Astras iela 8A;
• Gunāra Astras iela (pie Andromedas gatves);
• Graudu iela (pie Ziepju 13).

• gājēju drošības barjeru uzstādīšana; Kopumā uzstādītas gājēju drošības barjeras 140 m garumā. Kopumā uzstādītas gājēju drošības barjeras 340 m garumā

• dzīvojamo zonu izveide; Ierīkota 1 jauna dzīvojamā zona. Ierīkota 1 jauna dzīvojamā zona (teritorijai starp Lielo, Silikātu, 
Tekstilnieku un Velkoņu ielām)

•  automobiļu pieļaujamā braukšanas 
ātruma samazināšana;

Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums:

•  Baltāsbaznīcas iela no Sarmas līdz Pauguru ielai;
•  Kristapa iela posmā no Baložu ielas līdz Alīses ielai pie 

izglītības iestādes;
•  Uzvaras bulvāris pie Rīgas Futbola skolas;
•  Aristida Briāna ielā pie Rīgas Franču Liceja;
•  Meža prospekta posmā no Kokneses prospekta līdz  

Cimzes ielai;
•  Ziepniekkalna ielas posmā no Dignājas ielas līdz 

Ziepniekkalna 21;
•  Meža ielā pie izglītības iestādes;

Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums: 

1.  Kalnciema ielas posms no Kalnciema 207 līdz Jūrkalnes 
ielai (pie ENRI Tenisa skolas) – 30kmh;

2.  Graudu ielas posmā no Vienības gatves līdz Dīķa ielai – 
30kmh;

3.  Āgenskalna apkaimes zona 30 km/h( teritorijā starp 
Kalnciema, Melnsila, Slokas A.Grīna bulvāri, Bāriņu ielu, 
Nometņu ielu);

4.  30km/h Velkoņu un Tekstilnieku ielās;
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•  Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baložu ielai
•  Teritorijā starp Armitsteda, Neretas, Bauskas ielām un 

Vienības gatvi samazināts atļautais braukšanas ātrums 
ierīkojot atļautā braukšanas ātruma zonu 30km/h

•  Zalves ielas posmā no Apuzes ielas līdz Rucavas ielai;
•  Daugavgrīvas šoseja pirms pagrieziena uz Voleriem;
•  Albatrosu, Veiksmes, Traleru ielās;
•  Gulbju ielas posmā no Bauskas ielas līdz Gulbju ielai 15A;
•  Čuguna iela no Gaviezes un Beberbeķu līdz K. Ulmaņa 

gatvei;
•  Kukšu iela no Plēnes ielas līdz Ventas ielai pie izglītības 

iestādes;
•  Ģertrūdes ielas posmā no Ādmiņu ielas līdz Valmieras ielai 

pie PII.

5.  Zona 30km/h teritorijā starp Graudu ielu, Ēbelmuižas ielu, 
Mālu ielu un Zaļenieku ielu (Zaļenieku ielu iekļaujot 30kmh 
zonā);

6.  Rudzu iela 46 līdz Rīgas robežai 30 km/h zona;
7.  30 km/h Mangaļu prospekts posms no Zvejas ielas līdz 

Cirsmas ielai;
8.  Buļļu iela pirms krustojuma ar Dzegužu ielu (30 km/h);
9.  Sabiles ielas posms starp Ormaņu ielu un Ernestīnes ielu 

(30 km/h);
10.  Emmas iela, Meldru iela un Atlantijas iela (30 km/h);
11.  Asītes iela (30 km/h) pie izglītības iestādes.

11.1.4.  Pilsētas ielu seguma periodiskā 
atjaunošana: 

RD SD 2017. – pastāvīgi

•  Emmas iela no Augusta Dombrovska 
ielas līdz Meldru ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Meldru iela no Emmas ielas līdz Skuju 
ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Aristida Briāna iela; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Ruses iela; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Dubultu iela; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Talsu iela no Bāriņu ielas līdz Nometņu 
ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Gustava Zemgala gatve no Ūnijas ielas 
līdz Brīvības gatvei;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Aspazijas bulvāris un Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvāris;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Biķernieku iela no Lielvārdes ielas 
līdz Ulbrokas ielai un Stirnu iela no 
Lielvārdes ielas līdz Biķernieku ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Maskavas iela no pilsētas robežas līdz 
Taisnajai ielai (pa posmiem);

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz 
Augusta Deglava ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.
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•  Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes 
pārvada pār dzelzceļu līdz Liepājas ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas 
līdz Lielirbes ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz 
Taisnajai ielai (pa posmiem);

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Maskavas iela no Malnavas ielas līdz 
Prūšu ielai, virzienā uz centru;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Puškina iela no Krasta ielas līdz Gogoļa 
ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

•  Dārziņu iela no Taisnās ielas līdz Dārziņu 
46.līnijai.

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

11.1.5.  Pilsētas apkaimju iekškvartālu 
ceļu, kas atrodas ārpus publiskā 
lietojumā esošā ielu tīkla, attīstība 
un uzturēšana

AI 2017. – pastāvīgi Netika īstenots zemju īpašumu tiesību nesakārtošanas dēļ. Netika īstenots zemju īpašumu tiesību nesakārtošanas dēļ.

PI Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: 
Finiera iela 11, 13, 17, Gobas iela 20, 20/4, Parādes iela 1, 1B, 
3A, Plēksnes iela 6,8, Slimnīcas iela 6, Esplanādes iela 6, 
Daugavgrīvas iela 60.

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana:

Parādes iela 28, 30, 30A, 32 
Lēpju iela 15 k1,k2; 17, 
Valentīna Pikuļa aleja 14
Ed.Smiļģa iela 32
Kalnciema iela 1/1, 1/2,  1/3
Lemešu 15, 17, 19
Saulkalnes iela 16, 14, 12
Gājēju celiņš gar ēkām Kurzemes prospektā 154,
 M.Krūmu ielā 1,3

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

11.1.6.  Gājējiem paredzētās satiksmes 
infrastruktūras un gājēju ielu tīkla 
pilnveidošana un attīstība:

RD SD, Būvvalde 2017. – pastāvīgi Būvvalde sniedz konsultācijas, izskata un pieņem lēmumu 
būvniecības ieceres dokumentācijas jautājumos, nodrošinot 
atbilstoši normatīvajiem aktiem satiksmes infrastruktūras un 
gājēju ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību.

Būvvalde sniedz konsultācijas, izskata un pieņem lēmumu 
būvniecības ieceres dokumentācijas jautājumos, nodrošinot 
atbilstoši normatīvajiem aktiem satiksmes infrastruktūras un 
gājēju ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību.

•  ietves izbūve, pieturvietu 
labiekārtošana, gājēju pāreju ierīkošana 
Biķernieku ielā pie Juglas papīrfabrikas 
ciemata;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes izbeigšana, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.
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11.1.7.  Centrālās dzelzceļa stacijas 
apkārtnes lokālplānojuma izstrāde

LR SM, RD PAD 2017. Turpinās darbs pie publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas  
“Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes.

Lai nodrošinātu RD 17.05.2016. lēmuma Nr.3782 “Par publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.
gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” 
(turpmāk – Lokālplānojums) izpildi un Lokālplānojuma 
risinājumu izvērtēšanu atbilstoši plānošanas dokumenta 
izstrādes mērķiem un uzdevumiem ir izveidota publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas 
lokālplānojuma izstrādes pašvaldības speciālistu darba 
grupa.

10.12.2019. RD PAD organizēja publisku diskusiju “Rail Baltica 
kā attīstības, ne tikai “sliežu” projekts”. Rīgas pašvaldība 
pauda savu redzējumu par ”Rail Baltica” projekta īstenošanu 
galvaspilsētas administratīvajā teritorijā un ar to saistītajām 
pilsētas attīstības iespējām.

2020.gadā RD PAD sadarbībā ar Rail Baltica projekta 
ieviesējiem AS “RB RAIL” un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 
organizēja:

•  6 publiskās diskusijas: mērķis – projekta 
virzītājiem, dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases posma 
caur Rīgu projektētāju pārstāvjiem, Rīgas pašvaldības 
un lokālplānojuma izstrādātāja ekspertiem informēt un 
uzklausīt iedzīvotājus, NVO, Rīgas apkaimju biedrības 
un citas ieinteresētās puses par līdz šim izstrādātajiem 
risinājumiem;

•  4 darba grupas ar sadarbības memorandu dalībniekiem: 
mērķis – kopā ar sadarbības memorandu dalībniekiem 
jauktās darba grupās detalizēti diskutēt par plānotajiem 
risinājumiem, saņemt sabiedrības pārstāvju priekšlikumus 
un viedokļus, kā arī iespēju rast kompromisu. Darba grupu 
diskusijas rezultāti un izskanējušie jautājumi kalpo par 
pamatu turpmākajām publiskajām diskusijām;

•  2 darbsemināri par konceptdizaina izstrādi divām 
teritorijām: mērķis – ieinteresēto valsts, pašvaldību un 
uzņēmēju pārstāvjus, kā arī starptautiskās dzelzceļa līnijas 
“Rail Baltica” trases projekta sadarbības memorandu 
dalībniekus – apkaimju un citu nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus informēt par līdz šim paveikto Rīgas mobilitātes 
vīzijas radīšanā, ļaut līdzdarboties un sniegt savu 
vērtējumu, ierosinājumus un priekšlikumus izstrādātajām 
konceptuālā dizaina skicēm (Rīgas Centrālās dzelzceļa 
stacijas laukumam un Kristapa-Melnsila ielu krustojumam 
Āgenskalna apkaimē). Gēla arhitektu biroja eksperti pēc 
tam pilnveidoja konceptuālos dizainus;

•  individuālās tikšanās: mērķis – ar konkrētas apkaimes 
vai interešu grupas pārstāvjiem detalizēti pārrunāt un 
padziļināti skaidrot iespējamos risinājumus;

•  teritoriju kopīga apsekošana ar sadarbības memorandu 
dalībniekiem: mērķis – apsekot trases posmu no Imantas 
līdz Zasulauka stacijai un uzklausīt biedrību jautājumus 
un viedokli par vēlamajiem risinājumiem konkrētajā trases 
posmā.

11.1.8.  Mobilitātes punktu tīkla attīstība RD SD, REA,  
RD PAD

2019.–2020. City.multimodal projekta ietvaros izstrādāts “Rīgas pilsētas 
specifikai atbilstoša mobilitātes pārvaldības risinājuma –  
“Mobilitātes punkta” modeļa konceptuāla izstrāde un 
aprobēšana”.

RDSD tika nodots izbūvētais VEF mobilitātes punkts

REA – 2020.gada 1.jūlijā tika atklāts Latvijā pirmais 
mobilitātes punkts pie Brīvības gatves un G.Zemgala gatves 
krustojuma.
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U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu

11.2.1.  Autostāvvietu infrastruktūras 
attīstīšana un autostāvvietu 
izvietojuma optimizēšana:

RP SIA “Rīgas 
satiksme”, RD SD

2017.-2020. Likvidētas 22 maksas autostāvvietas Grēcinieku ielā, Aldaru 
ielā un Elijas ielā. 

Maksas autostāvvietu izvietojuma optimizācija veikta 
Riepnieku ielā, Antonijas ielā, Dzirnavu ielā, un Matīsa ielā.

•  būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Ilūkstes ielā” 
izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes izbeigšana, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.

•  būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Ulbrokas ielā” 
izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes izbeigšana, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.

•  būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Zolitūdes ielā” 
izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes izbeigšana, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.

•  būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Anniņmuižas 
bulvārī” izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes izbeigšana, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.

•  būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Dammes ielā” 
izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde. Tiek izvērtēta Būvprojekta 
izpildes izbeigšana, ņemot vērā tehniski – ekonomisko 
pamatojumu.

11.2.2.  Ar autostāvvietu pakalpojuma 
sniegšanu saistīto pakalpojumu 
uzlabošana

RP SIA “Rīgas 
satiksme”, 

RD SD

2017.-2020. Par pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu 
priekšapmaksas veidā var norēķināties tikai ar bezskaidras 
naudas palīdzību: 

•  elektroniskajās kontroles iekārtās ar banku norēķinu 
kartēm un e-maku; 

•  ar sms apmaksas pakalpojumu, izmantojot lietotni  
vai sūtot īsziņas. 

Visās elektroniskajās kontroles iekārtās ir nodrošināti 
norēķini ar bezkontakta banku maksājumu kartēm.

Ierīkotas 18 pašvaldības maksas autostāvvietas Sporta ielā.

Veikta maksas autostāvvietu skaita, izvietojuma un 
transportlīdzekļu novietošanas veida optimizācija pēc 
izstrādātiem satiksmes organizācijas projektiem.

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”)

2017.-2020. Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13. Pārskata gadā aktivitātes nav veiktas, jo RP SIA “Rīgas 
satiksme” nav saņēmusi deleģējumu šādu aktivitāšu 
veikšanai. 
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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”

2017.-2020. 47.autobusa maršruts pagarināts no Malēju ielas līdz 
Getliņiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos 
Jaunciema gatvē, 29.autobusa maršruts iebrauc gan 
Bukultos, gan Jaunciema kapos, nodrošinot vienmērīgu 
ritmisku kustības intervālu Jaunciema gatvē, vienlaikus 
slēdzot 19.autobusa maršrutu.

Veiktas izmaiņas 105 autobusu, 11 tramvaju un 45 trolejbusu 
kustības sarakstos.

Izveidotas sabiedriskā transporta braukšanas joslas:

•  Salu tilta nobrauktuvē uz Mūkusalas rotācijas apli virzienā 
no centra;

•  uzbrauktuvē uz Salu tilta pēc Mūkusalas rotācijas apļa 
virzienā uz centru.

Uzstādītas 57 jaunas papildplāksnes pieturvietās 
(informācijas attēlošanai par maršrutiem, kas apstājas 
pieturvietā).

Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas 
luksoforu signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo 
sabiedriskā transporta kustību.

Uzlabots 16.autobusa maršruta kustības saraksts, pielāgojot 
tā kustību skolu koriģētajiem dažādajiem mācību stundu 
sākuma laikiem.

40.autobusa maršruts aizstāts ar 4.trolejbusa maršrutu.

Uz ārkārtējās situācijas laiku veiktas izmaiņas 128 kustības 
sarakstos.

Veiktas izmaiņas 99 kustības sarakstos, kas stājās spēkā no 
2020.gada 1.jūlija un veiktas izmaiņas 121 kustības sarakstā, 
kas stājās spēkā no 1.septembra.

Veicot izmaiņas kustības sarakstos, no 1.septembra uzlabota 
atiešanas laiku koordinācija starp 3.autobusa maršrutu 
un 5.tramvaja maršrutu un starp 5.tramvaja maršrutu un 
3.trolejbusa maršrutu (pārsēšanās Iļģuciemā)

Brīvības ielas un K.Barona ielas krustojumā uzlabota tramvaja 
prioritāte uz centru, Kokneses prospekta un Ķempes ielas 
krustojumā tiek nodrošināta tramvaja prioritāte luksoforā. 
Uzlabota trolejbusu prioritāte Graudu/Saulkalnes un 
Saulkalnes/Kartupeļu ielu krustojumā.

Struktoru ielas un Brīvības ielas krustojuma zonā ieviests 
dzeltenais marķējums, ar horizontālo ceļa apzīmējumu 
labiekārtota Dzelzavas ielas sabiedriskā transporta 
braukšanas josla.

Ieviestas sabiedriskā transporta braukšanas joslas:

•  Gogoļa ielas posmā virzienā no Dzirnavu ielas līdz Gaiziņa 
ielai;

•  K.Ulmaņa gatves pieslēgumā no Mūkuslas ielas rotācijas 
apļa.

Izbūvētas sistēmas, kas sabiedriskajam transportam ļauj 
uzlabot plānoto kustības ātrumu (“zaļais vilnis”):

•  Gaisa tilts centra virzienā;
•  Brīvzemnieku ielā;
•  Graudu/Saulkalnes ielā. 
•  Saulkalnes/Kartupeļu ielā;
•  M.Ķempes ielas/Kokneses pr. 
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11.3.2.  Informācijas par sabiedriskā 
transporta un autostāvvietu 
pakalpojumiem pieejamības 
uzlabošana iedzīvotājiem

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. Pieturvietās apmainīti un/vai atjaunoti: 

•  7 587 kustības saraksti (plānveida un bojājumu dēļ); 
•  3 083 informatīvie plakāti; 
•  2 042 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu tīklā; 
•  18 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs; 
•  16 atjaunotas uzlīmes “smēķēt aizliegts”. 

Pieturvietās apmainīti un/vai atjaunoti:

•  11515 kustības saraksti (plānveida un bojājumu dēļ);
•  4994 informatīvie plakāti;
•  2232 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu tīklā;
•  10 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs;
•  25 atjaunotas uzlīmes “smēķēt aizliegts”.

Kopumā Rīgā darbojas 15 elektroniskie informēšanas tablo, 
kas attēlo STL pienākšanas laikus.

11.3.3.  Zemās grīdas tramvaja (ZGT) 
ieviešanas Rīgā projekta realizācija, 
t.sk.: 

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2032.

11.3.3.1.  2.posma realizācija (1. un 11. 
tramvaja maršruta infrastruktūras 
pielāgošana zemās grīdas 
tramvaja eksluatācijai, ražošanas 
ēku rekonstrukcija u.c.) un ZGT 
iegāde

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. ZGT 2.posma ietvaros: 

1.  turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku 
pārbūvei Brīvības ielā 191; 

2.  turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes tramvaja 
infrastruktūras pārbūvei Slokas ielas posmā no krustojuma 
ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu; 

3.  turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes 
infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) 
un sliežu ceļu modernizācijas un atjaunošanas darbi, 
kā arī veikta apakšstaciju (26., 14., 18., 9.apakšstacija) 
elektroiekārtu nomaiņa, u.c.; 

4.  turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas 
uzstādīšanu apakšstacijās realizācija. Televadības 
uzstādīšana turpinājās 15. apakšstacijā. Paralēli norisinās 
projektēšanas un dokumentācijas izstrādes darbi, lai 
uzstādītu televadības sistēmu arī citās apakšstacijās. 
Kopskaitā 25 apakšstacijām sagatavota nepieciešamā 
dokumentācija.

Mainīts projekta nosaukums uz sekojošu: “Zemās grīdas 
tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija”.

Projekts tiek ieviests atbilstoši projekta ieviešanas plānam 
līdz 2024. gadam.

1.  Tika veikta ražošanas ēku Brīvības ielā 191 būvprojekta 
izstrāde:

•  Ražošanas ēkas izbūve Brīvības ielā 191 (krāsotava, smēde, 
smilšu/skrošu strūkla) – būvprojekta ekspertīze veikta, 
būvprojekts saskaņots Nacionālajā kultūras mantojuma 
pārvaldē. (2021.gada janvārī paredzēts būvprojektu iesniegt 
būvvaldē akceptēšanai);

•  Ražošanas ēku rekonstrukcija Brīvības ielā 191 – 
būvprojekts izstrādes stadijā, prognozējamais pabeigšanas 
termiņš 02.2021., prognozējamais ekspertīzes uzsākšanas 
termiņš 02.2021. Termiņi pagarinājās dēļ Covid 19 un dēļ 
nepieciešamajiem precizējumiem ar SIA “Rīgas ūdens” par 
ūdensvada un kanalizācijas precizējumiem.

2.  Izstrādāts būvprojekts Slokas ielas pārbūvei posmā no 
krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz Kalnciema ielai. Uzsākta 
būvdarbu iepirkuma procedūra posma pārbūvei no 2021.-
2023.gadam.

3.  Veikta procedūra projektēšanas darbu iepirkumam 
pieturvietu platformu pārbūvei Imantā (6), Ropažu ielā (2) 
un Radio ielā (2) būvniecības realizācijai 2022.gadā.

4.  Tika veikti pārējie elektrotransporta energoapgādes, 
infrastruktūras un sliežu ceļu modernizācijas un 
atjaunošanas darbi.
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11.3.3.2.  Esošās tramvaja infrastruktūras 
pielāgošana ZGT parametriem, 
jaunu ZGT iegāde

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. Veikts sliežu ceļu pārmiju atjaunošanas remonts Maskavas 
ielas / Centrāltirgus ielas, 13.janvāra ielas / Prāgas ielas (1/3) 
un Kr.Barona ielas / Matīsa ielas (1/2) krustojumos, aprīkojot 
tās ar vadības sistēmām atbilstoši SIL3. 

Projekta iesnieguma izstrāde Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansējuma saņemšanai 5. un 7. tramvaja līnijas 
modernizēšanai, pielāgojot minēto tramvaja maršrutu 
posmus zemās grīdas tramvaju kustībai un uzlabojot vides 
pieejamību.

11.3.4.  Tramvaja maršrutu tīkla 
attīstība, izbūvējot ZGT tramvaja 
infrastruktūru un iekļaujot to 
esošajā maršrutu tīklā atbilstoši 
Rīgas pilsētas sabiedriskā 
transporta attīstības tendencēm, 
t.sk. uzlabojot tramvaja maršrutu 
pārklājumu apkaimēs, kurās tas nav 
nodrošināts (piemēram, Centrālās 
dzelzceļa stacijas laukums, 
Torņakalna MMTM, Pļavnieki, 
Purvciems, starptautiskā lidosta 
“Rīga”, Rumbula, Hanzas šķērsojums 
u.c.), jaunu ZGT iegāde

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. Sniegta informācija RD SD par priekšlikumiem videi 
draudzīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai 
Rīgā, kas nepieciešami 2021.-2027.gada plānošanas 
perioda un Nacionālā attīstības plāna prioritāšu, 
rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara 
sagatavošanai. Priekšlikumos iekļauta informācija par 
tramvaja maršruta tīkla attīstību. 

Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar RD PAD un RD SD 
par sabiedriskā transporta uzlabojumu iespējām, tai skaitā, 
ārējā finansējuma piesaistes iespējām.

Sniegti priekšlikumi tramvaju maršrutu tīkla attīstībai  
ANM finansējuma piesaistei.

11.3.5.  Infrastruktūras modernizācija 
un atjaunošana RP SIA “Rīgas 
satiksme” infrastruktūras objektos

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi RP 
SIA “Rīgas satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar 
Infrastruktūras objektu būvdarbu plānu 2019.gadam. 

Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi RP 
SIA “Rīgas satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar 
Infrastruktūras objektu būvdarbu plānu 2020.gadam.

11.3.6.  Sabiedrisko transportlīdzekļu 
modernizēšana, lai nodrošinātu 
sabiedriskā transporta pieejamību 
un pasažieru drošību un samazinātu 
negatīvo ietekmi uz vidi 

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. 1.  Saņemti 0 tramvaji (no 20 tramvajiem līdz 2019.gadam 
kopā saņemti 7 tramvaji). 

2.  Saņemti 13 trolejbusi (no 125 trolejbusiem līdz 2019.gadam 
kopā saņemti 68 trolejbusi). 

3.  Saņemti 14 autobusi (no 175 autobusiem līdz 2019.gadam 
kopā saņemti 140 autobusi). 

1.  Pārskata gadā pieņemti ekspluatācijā 10 ar ūdeņradi 
darbināmie trolejbusi.

2.  Pārskata gadā pieņemti ekspluatācijā 30 Škoda 27 TR 
trolejbusi.

11.3.7.  Elastīgas biļešu sistēmas 
nodrošināšana un tās pastāvīga 
pilnveidošana

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2017.-2020. Tiek veikta Riga Card lietotnes jaunās funkcionalitātes, kas 
nodrošina iespēju iegādāties braukšanas biļetes tiešsaistes 
režīmā, testēšana, kā arī tiek precizēti juridiskie jautājumi. 

Ir uzlabota datu kvalitāte, pateicoties datu saņemšanai no 
RD VIS par pasažieru kategorijām strādājoši / nestrādājoši 
vecuma un izdienas pensionāri (dati no VSAA un VID), kā arī 
tiešsaistē no VDEĀVK par personām ar invaliditāti.

Izveidota un darbojas Elektroniskās norēķinu sistēmas 
tehnoloģiskās un organizatoriskās pārņemšanas vadības 
darba grupa, lai RP SIA “Rīgas satiksme” spētu pienācīgi 
pildīt saistības par Biļešu sistēmas pārņemšanu, vienlaicīgi 
nodrošinot Biļešu sistēmas darbības nepārtrauktību un 
saglabājot augstā pieejamībā un kvalitātē tajā realizēto 
funkcionalitāti.

Sadarbībā ar VAS “Autotransporta direkcija” ir nodrošināta 
automatizēta datu apmaiņa valsts noteikto braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā par 
personu ar I un II grupas invaliditāti un personu līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti statusiem, to izmaiņām un sociālo 
statusu apliecinošiem dokumentiem, personai izsniegtajiem 
Sabiedrības identifikācijas līdzekļiem, kas paredzēti Rīgas 
sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanai ar valsts 
noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem
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un to statusiem, pasažieru braucieniem, ko veikušas ar 
identifikācijas līdzekļiem identificētas personas.

Lai realizētu QR biļeti (ENS alternatīva), tika veikta iepirkumu 
procedūra, izvēlēts izstrādātājs un noslēgts līgums. QR 
biļetes realizācija paredzēta 2021. gadā.

11.3.8.  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, VSIA 
“Autotransporta 

direkcija”, 
AS “Pasažieru 

vilciens”,  
VAS “Latvijas 

dzelzceļš”, 
AS “Rīgas 

starptautiskā 
autoosta”

2017.-2020. RP SIA “Rīgas satiksme” iespēju robežās nodrošina atiešanas 
laiku koordināciju Zasulauka stacijā starp 2.maršruta 
tramvaju un pasažieru vilcienu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” iespēju robežās nodrošina atiešanas 
laiku koordināciju Zasulauka stacijā starp 2.maršruta 
tramvaju un pasažieru vilcienu.

Kopā ar pašvaldību izstrādāti priekšlikumi ANM finansējuma 
piesaistei mobilitātes punktu attīstībai.

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 2017. – pastāvīgi

1.  Velojoslu tīkla pilnveidošana Rīgas 
centrā.

Notieka būvprojekta izstrāde objektiem:

•  Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā;
•  Seguma atjaunošana Bruņinieku ielā un Sporta ielā 

(paredzēta veloinfrastruktūra).

Izbūvēta veloinfrastruktūra Sporta ielā;

Uzsākta veloinfrastruktūras izbūve Bruņinieku ielā.

Izbūvēta pagaidu veloinfrastruktūra Marijas un A.Čaka ielā.

2.  Velosatiksmes savienojums ar Rīgas 
Centrālo dzelzceļa staciju, autoostu, 
Rīgas Centrāltirgu un Daugavas 
krastmalas promenādi.

Notieka būvprojekta izstrāde objektam:

Gājēju un velosipēdu ceļš Krasta ielā.

Izbūvēts Krasta ielas veloceļš;

Izbūvēts veloceļa “Centrs – Ķengarags – Rumbula – Dārziņi” 
posms no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai

3.  Velosatiksmes infrastruktūras izbūve 
ielu, tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu 
būvniecības un rekonstrukcijas ietvaros.

Šobrīd notiek būvprojektu izstrāde. Izstrādātajiem 
būvprojektiem izbūve nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

A.Deglava pārvada 2. kārtas būvniecības ietvaros izbūvēta 
veloinfrastruktūra.
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11.4.2.  Velonovietņu tīkla attīstības un 
multimodālas pārvietošanās 
veicināšana. Drošu velonovietņu 
ierīkošana velobraucēju pieprasītās 
vietās, sasaiste ar stāvparkiem, 
sabiedrisko transportu, dzelzceļa 
transportu

RD SD, RP SIA 
“Rīgas satiksme”, 

VAS “Latvijas 
dzelzceļš”,
AS “Rīgas 

starptautiskā 
autoosta”

2017.-2020. RD SD uzstādījusi 11 velostatīvus ar iespēju novietot  
88 velosipēdus:

•  Uz Akas ielas pie Ģertrūdes iela 20;
•  Uz Raiņa bulvāra pie Brīvības bulvāris 19;
•  Uz Ģertrūdes ielas pie Barona iela 46;
•  Aspazijas bulvāris 22;
•  Tērbatas iela 9/11;
•  Tērbatas iela 53;
•  Lāčplēša iela 65;
•  Ģertrūdes iela 81; 
•  Stabu ielas un Tērbatas ielas krustojumā (blakus esošajai 

novietnei pie ēkas Tērbatas 55);
•  Tallinas iela 62.

RD SD uzstādījusi 15 velo statīvus ar iespēju novietot  
120 velosipēdus:

10 gab. (8viet.) pārvietojamie: 

•  A.Čaka iela pie Matīsa ielas (pie Mego); 
•  A.Čaka ielu pie Pērses ielas; 
•  Stabu iela pie A.Čaka ielas (pie Drogas);
•  Elizabetes iela pie Tērbatas ielas – 2gab.; 
•  Tērbatas iela pie ēkas Lāčplēša iela 20A; 
•  Tērbatas iela Nr.40 pie Ģertrūdes ielas;
•  Tērbatas iela Nr.45 pie Akas ielas; 
•  Tērbatas iela Nr.54 pie Stabu ielas; 
•  Tērbatas iela Nr.58 pie Bruņinieku ielas.

5 gab. (8viet.) pastāvīgie:

•  Brīvības bulvāris 36;
•  Meistaru ielā pie Mazās Smilšu ielas (pie Finanšu 

ministrijas); 
•  Miera iela Nr.41 (Krustojums ar A.Briāna ielu);
•  Ģertrūdes iela pie Brīvības ielas; 
•  Lienes ielas un J.Asara ielas krustojums.

U11.5. Attīstīt “inteliģento” satiksmes vadības sistēmu

11.5.1.  Satiksmes vadības centra darbības 
pilnveidošana

RD SD 2017.-2020. Videonovērošanas sistēmai pieslēgtas 3 jaunas 
videonovērošanas kameras. Luksoforu vadības centram 
pieslēgti 15 luksoforu objekti.

1)  Izveidots pieslēgums luksoforu vadības sistēmai ar CSDD 
fotoradaru un Rīgas pilsētas ceļu meteoroloģisko staciju 
datu bāzi. Uzstādītas jaunas videonovērošanas kameras 
infrastruktūras objektu un satiksmes plūsmu uzraudzībai. 
Nodrošināta arvien lielāka satiksmes plūsmu automatizēta 
datu ievākšana.

2)  Izveidots jauns divpusējais “zaļais” vilnis Brīvības gatvē 
posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Baltezera ielai. 
Šķērsielās uzstādīti detektori, gājējiem uzstādītas gājēju 
izsaukuma pogas vai detektori. Būvdarbu līguma ietvaros 
darbi pilnībā tiks pabeigti līdz 2021. jūlijam.

3)  Projektējamiem objektiem Brīvības gatvē (3 gab.) 
izstrādāti tehniskie noteikumi paredzot pilnīgi adaptīvu 
luksoforu objektu vadību un objektu sinhronizāciju ar 
tuvākajiem luksoforu objektiem “zaļā” viļņa izveidei.

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

1.  Ir nodrošināta vienotā Satiksmes vadības centra darbība, 
veikta tā funkcionalitātes un darbvietu pielāgošana, 
uzsākta atsevišķu maršrutu uzraudzības automatizācija. 

2.  Ir nodrošināta datu saņemšana un apstrāde integrētās 
kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas 
sistēmas ietvarā. 

3.  Sagatavots plāns vienotā Satiksmes vadības centra 
darbības nodrošinājuma aprīkojuma pārvietošanai uz 
vienoto datu centru.

RP SIA “Rīgas satiksme” ir izveidojusi savu automatizētu 
Sabiedrības transporta līdzekļu kustības vadības centru.  
Datu apmaiņa ar trešajām pusēm nodrošināta, izmantojot 
SIRI standartizēto protokolu.
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11.5.3.  Luksoforu adaptīvās vadības 
ierīkošana Maskavas ielā

RD SD 2017.-2020. Maskavas ielā uz adaptīvu un/vai sinhronizētu darbību 
pārslēgti 4 luksoforu objekti.

Maskavas ielā atsevišķām šķērsielām uzstādīti transporta 
detektori. Maskavas un Krustpils ielas krustojums tiek 
vadīts, t.sk. arī ar CSDD fotoradaru satiksmes intensitātes 
datiem. Atsevišķiem luksoforu objektiem ir izmainīti 
signālplāni, palielinot satiksmes drošību, uzstādīti indikatori. 
Projektējamiem objektiem (2 gab.) izstrādāti tehniskie 
noteikumi paredzot pilnīgi adaptīvu luksoforu objektu vadību 
un objektu sinhronizāciju ar tuvākajiem luksoforu objektiem 
“zaļā” viļņa izveidei.

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 2017.-2020. Tiek turpināts darbs pie 2 starptautiskiem projektiem cities.
multimodal un BSR electric:

1.  “Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)”, projekta mērķis –  
viedas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstība pilsētvidē. 
Projekta ietvaros 2020. gada jūnijā ir plānota pirmā 
Mobilitātes punkta izveide Rīgā, VEF apkaimē.

2.  “E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās 
Baltijas jūras reģionā (BSR electric)”, projekta mērķis –  
veicināt e-mobilitāti, demonstrējot dažāda veida 
pilsētvides e-mobilitātes risinājumus. Projekta ietvaros ir 
nodrošināti divi e-skūteri tehniskām vajadzībām Rīgas  
1. slimnīcā, viens – Rīgas Matīsa kapos.

Ir uzsākti 2 projekti – HUPMOBILE un GreenSAM:

1.  “Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” ar mērķi veicināt 
zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, galvenokārt, 
vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem. Inovatīvas 
tehnoloģijas – blockchain – pielietojuma potenciāla izpēte. 

2.  “Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte 
(HUPMOBILE)” ar mērķi nodrošināt vienotu pieeju 
integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, 
ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai ostu pilsētās un 
tām piegulošās teritorijās, kā arī pašās ostās. Ņemot vērā 
pilsētas transporta komplekso kontekstu, HUPMOBILE 
projekta ietvaros tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta 
un visaptveroša pieeja, kas pēta transporta sistēmu, 
tās darbības priekšnoteikumus, attīstības dinamiku, u.c. 
aspektus. Projekts fokusējas uz pilsētvides transporta 
lietotājiem, pētot to dzīvesveidu, sociāli ekonomisko 
statusu, līdzšinējos mobilitātes ieradumus.

2020.gadā ir noslēdzies starptautiskais projekts 
“E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas 
jūras reģionā (BSR electric”, tā ietvaros un arī turpmāk Rīgas 
1.slimnīcā tiek lietoti divi pasažieru e-skūteri un Rīgas Matīsa 
kapos – viens pasažieru/kravas e-skuters.

Starptautiskā projekta “Multimodālas pilsētas (cities.
multimodal)” ietvaros tika atklāts Latvijā pirmais mobilitātes 
punkts.

Tika turpināti arī starptautiskie projekti:

1.  “Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” ar mērķi veicināt 
zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, galvenokārt, 
vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem. Inovatīvas 
tehnoloģijas – blockchain – pielietojuma potenciāla izpēte. 

2.  “Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte 
(HUPMOBILE)” ar mērķi nodrošināt vienotu pieeju 
integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, 
ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai ostu pilsētās un 
tām piegulošās teritorijās, kā arī pašās ostās. Ņemot vērā 
pilsētas transporta komplekso kontekstu, HUPMOBILE 
projekta ietvaros tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta 
un visaptveroša pieeja, kas pēta transporta sistēmu, 
tās darbības priekšnoteikumus, attīstības dinamiku, u.c. 
aspektus. Projekts fokusējas uz pilsētvides transporta 
lietotājiem, pētot to dzīvesveidu, sociāli ekonomisko 
statusu, līdzšinējos mobilitātes ieradumus.

RP SIA 
“Rīgas satiksme”, 

RD SD

Rīgas pilsētas būvvalde ir akceptējusi ūdeņraža ražošanas, 
uzpildes un uzglabāšanas stacijas, kas atrodas Rīgā, Vienības 
gatvē 6, nodošanu ekspluatācijā. Notiek sagatavošanās 
stacijas darbības uzsākšanai.

2020.gadā tika pabeigti papildu būvdarbi ūdeņraža uzpildes 
stacijai (Vienības gatvē 6), kas saistīti ar papildu drošības 
pasākumu ieviešanu ūdeņraža uzglabāšanas tehnoloģiskajās 
iekārtās, un tika uzsākta trolejbusu regulāra uzpilde. 
Norit darbi pie stacijas darbības nodrošināšanas publiskai 
lietošanai.
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11.6.2.  Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla 
shēmas izstrādāšana, izmantojot 
pielāgotu RP SIA “Rīgas satiksme”  
infrastruktūru

RD, REA, RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2019. Dati būs pieejami 2021.gadā kopā ar jauno Ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata Rīcības plānu.

Saskaņā ar RP “Rīgas satiksme” datiem, ir ierīkotas 6 ātrās 
uzlādes stacijas

11.6.3.  Publisko uzlādes punktu ierīkošana 
elektromobiļiem,  izmantojot 
pielāgotu RP SIA “Rīgas satiksme” 
infrastruktūru

RD, REA, RP SIA 
“Rīgas satiksme” un 

privātstruktūras

2017. – pastāvīgi Dati būs pieejami 2021.gadā kopā ar jauno Ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata Rīcības plānu

Pārskata periodā darbības nav veiktas, jo nav saņemt 
deleģējums šādu aktivitāšu veikšanai.

11.6.4.  Elektromobiļu izmantošanas 
palielināšana pašvaldības 
tehniskajos dienestos

RD, RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2017. – pastāvīgi  Pašlaik uzņēmumā tiek lietoti 16 elektromobiļi. RP SIA “Rīgas satiksme” savas darbības nodrošināšanai 
2020. gadā izmantoja 16 elektromobiļus un 1 elektroautobusu. 
Atbilstoši finanšu situācijai, netika plānota un veikta jaunu 
transporta līdzekļu iegāde.

RNP 2017.-2018. KPFI projekta ietvaros ar abiem elektromobīļiem tika 
nobraukts 48 022 km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 5 037 kg 
CO2 emisijas.

Ar abiem elektromobīļiem tika nobraukts
40 036 km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 4 199 kg CO2 emisijas.

11.6.6.  Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā 
elementu izmantošana pilsētas 
sabiedriskajā transportā

RD, RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2017. – pastāvīgi Tiek veikta 2018.gadā saņemto ar ūdeņradi darbināmo 
trolejbusu pieņemšana ekspluatācijā.

Pārskata periodā pieņemti ekspluatācijā 10 ar ūdeņradi 
darbināmie trolejbusi.

U11.7. Nodrošināt vides pieejamību

11.7.1.  Ielu būvniecības un rekonstrukcijas 
ietvaros paredzēt pasākumus 
vides pieejamības nodrošināšanai 
atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām

RD SD 2017. – pastāvīgi Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas 
vadlīnijas un taktīlais bruģis. Ieviests “brīvās ietves” princips 
uz ietvēm. Ieviests jauns iebrauktuvju izbūves risinājums, 
nodrošinot ietves nepārtrauktību un transporta ātruma 
samazināšanu iebrauktuvju zonās.

Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas 
vadlīnijas un taktīlais bruģis. Ieviests “brīvās ietves” princips 
uz ietvēm. Ieviests jauns iebrauktuvju izbūves risinājums, 
nodrošinot ietves nepārtrauktību un transporta ātruma 
samazināšanu iebrauktuvju zonās.

11.7.2.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pilnveidošana vides pieejamības 
nodrošināšanai atbilstoši 
noteiktajām prasībām

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2017.-2020. 1.  Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm 
un personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu 
ratiņiem) pielāgots sabiedriskais transports (finanšu 
iespēju robežās) – autobusi 100% un elektrificētais 
transports 80,06%. 

2.  Ir veikta jaunu STL IBIS integrācija vienotajā kustības 
vadības sistēmā. 

3.  Turpinās integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības 
un informēšanas sistēmas ieviešana jaunajos STL. 

4.  Pilsētas pieturvietās ir izvietoti 11 jauni elektroniskie 
informēšanas tablo, kas attēlo STL pienākšanas laika 
prognozi. 

5.  Pamatojoties uz 2018.gada 29.augustā noslēgto līgumu 
par 300 pieturvietu nojumju uzstādīšanu Rīgas pilsētas 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, 2019.gadā tika 
īstenota līgumā paredzētā pirmā kārta, kuras ietvaros tika 
uzstādītas 50 sabiedriskā transporta nojumes. 

1.  Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm 
un personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu 
ratiņiem) pielāgots sabiedriskais transports (finanšu 
iespēju robežās) – autobusi 100%, un elektrificētais 
transports 80,85%.

2.  Ir veikta jaunu STL IBIS integrācija vienotajā kustības 
vadības sistēmā.

3.  Turpinās integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības 
un informēšanas sistēmas ieviešana jaunajos STL.

4.  Kopumā Rīgā darbojas 15 elektroniskie informēšanas tablo, 
kas attēlo STL pienākšanas laikus.

5.  Pamatojoties uz 2018. gada 29. augustā noslēgto līgumu 
par 300 pieturvietu nojumju uzstādīšanu Rīgas pilsētas 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, 2020. gadā tika 
turpināts īstenot līgumā paredzēto otro kārtu, kuras 
ietvaros papildu pirmajā kārtā 50 uzstādītajām pieturvietu 
nojumēm tika uzstādītas vēl 75 sabiedriskā transporta 
pieturvietu nojumes.
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Tiek nodrošināta transporta datorizēto sistēmu 
infrastruktūras uzturēšana un darbība.

6.  Tiek nodrošināta transporta datorizēto sistēmu 
infrastruktūras uzturēšana un darbība.

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 2017.-2020. Līdz ar velosezonas sākšanos 2019.gada 26.aprīlī tika 
organizēts starptautisks seminārs “Riga Agenda 2030”. 
Starptauktiskajā seminārā tika rīkota diskusija par mobilitātes 
izaicinājumiem un iespējām Rīgas pilsētā. Seminārs vienkopus 
pulcēja vietējos un starptautiskos ekspertus – arhitektus, 
pilsētplānotājus, mobilitātes ekspertus, studentus, medijus 
un nevalstiskās organizācijas.

Rudenī, velobraucēji tradicionāli tika sveikti 22.septembrī ar 
akciju “Ar velo uz darbu” pie Laimas pulksteņa. Aktivitātes 
ietvaros velobraucējiem bija iespēja baudīt rīta kafiju. Tāpat 
tika informēti par aktuālajiem ceļu satiksmes noteikumiem, 
aktualitātēm Rīgas ielās un veloinfrastruktūras attīstības 
plāniem 2020.-2021.gadā.

2020. gada septembrī tika organizēta Eiropas mobilitātes 
nedēļa ar centrālo saukli “Bezizmešu mobilitāte visiem.” 
Tās ietvaros tika organizēti vairāki pasākumi, kas skar 
pārvietošanos ar velosipēdu un citiem mikromobilitātes 
rīkiem. Mobilitātes nedēļa tematiski tika atklāta VEF 
Mobilitātes punktā, kur velobraucējiem bija iespēja reģistrēt 
savu velosipēdu un veikt tehnisko apskati. 

Tāpat tika organizēta ekspertu diskusija par mikromobilitātes 
attīstības iespējām Rīgā, piedaloties Satiksmes 
departamenta un NVO pārstāvjiem, kā arī pilsētvides 
plānošanas ekspertiem.

Mobilitātes nedēļas laikā tika organizētas arī vairākas 
veloaktivitātes bērniem un pusaudžiem, piemēram, Imulrings 
un Riteņvasaras posmi.

2020. gadā nogalē tika veikta arī sabiedriskās domas aptauja 
par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem Rīgā, tostarp to, 
cik bieži iedzīvotāji ikdienā izmanto velosipēdu.

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

No 2019.gada februāra Rīgas satiksmes sociālo tīklu konti 
tiek apkalpoti darba dienās laikā posmā no plkst. 6:30 līdz 
plkst. 22:00, bet brīvdienās no plkst.8:00 līdz 20:00. Tāpat 
Twitter kontā un Rīgas satiksmes mājas lapā tiek izvietots 
zemās grīdas tramvaja saraksts. 2019.gadā Twitter veikti 3 
639 ieraksti (veidotais saturs, aktuālie kavējumi, atbildes 
uz klientu jautājumiem), kopumā saņemti un reģistrēti 666 
klientu pieteikumi. Facebook veikti 520 ieraksti, sniegtas 
atbildes un reģistrēti 933 pieteikumi. Instagram ievietotas 34 
jaunas fotogrāfijas. YouTube ievietoti 69 video. Sagatavotas 
un izsūtītas 160 preses relīzes. 2019.gadā rīkots 41 Atvērto 
durvju dienu pasākums un to kopumā apmeklējuši 877 
cilvēki. Lai informētu klientus par aktualitātēm sabiedriskā 
transporta monitoros kopumā 2019.gadā izvietoti 380 
monitoru video. Sabiedriskā transporta salonos izvietotas 
divas kampaņas – savstarpējā sapratne un zaļš transports 
zaļā vidē. Tāpat sagatavoti informatīvie materiāli, kuri 
izvietoti pieturvietās.

2020. gadā RP SIA “Rīgas satiksme” sociālo tīklu konti 
tiek apkalpoti darba dienās laika posmā no plkst. 6:30 līdz 
plkst. 22:00, bet brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 20:00. Tāpat 
Twitter un Facebook kontā un Rīgas satiksmes mājas lapā 
tiek izvietots zemās grīdas tramvaja saraksts. 2020. gadā 
Twitter veikti 3701 ieraksti (veidotais saturs, aktuālie 
kavējumi, atbildes uz klientu jautājumiem), kopumā saņemti 
un reģistrēti 1059 klientu pieteikumi. Facebook veikti 784 
ieraksti, sniegtas atbildes un reģistrēti 1955 pieteikumi. 
Instagram ievietotas 40 jaunas fotogrāfijas. YouTube 
ievietoti 84 video. Novembrī uzsākta komunikācija jaunā 
sociālā medija platformā Linkedin – tajā ievietoti 18 ieraksti. 
Sagatavotas un izsūtītas 176 preses relīzes. Lai informētu 
klientus par aktualitātēm sabiedriskā transporta monitoros, 
kopumā 2020. gadā izvietoti vairāk kā 420 monitoru video. 

Tāpat tika sagatavoti dažādi informatīvie materiāli par 
ierobežojumiem un rekomendācijām COVID-19 mazināšanai. 
Minētā informācija tika izvietota gan uz sabiedriskā 
transporta, gan salonā, gan pieturvietās.
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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

2017. – pastāvīgi Papildus priekšlikumi nav sniegti. Papildus priekšlikumi nav sniegti.

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 2017. – pastāvīgi 2019.gadā tika izskatīti 811 juridisko un fizisko personu 
pieteikumi alternatīvās apkures veidam: t.sk. dzīvokļu un 
nedzīvojamo telpu siltumapgādei – 291 iesniegums, ēku un 
būvju siltumapgādei – 520 iesniegumi.

2020.gadā tika izskatīti 770 juridisko un fizisko personu 
pieteikumi alternatīvās apkures veidam: t.sk. dzīvokļu un 
nedzīvojamo telpu siltumapgādei – 298 iesniegumi, ēku un 
būvju siltumapgādei – 472 iesniegumi.

12.1.2.  Informācijas sagatavošana un 
izplatīšana par kurināmā maiņas 
lietderību

RD MVD 2017. – pastāvīgi Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures 
sistēmu.

Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures 
sistēmu.

U12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un  nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos

U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei

12.3.1.  Pilsētas attīstības teritoriju 
siltumapgādes jautājumu 
risinājumu izvērtējums atbilstoši 
Rīgas siltumapgādes attīstības 
koncepcijai 2006.-2016.g.

REA 2017. – pastāvīgi Ir plānots veikt koncepcijas izstrādi līdztekus projektam 
ATELIER, kurā ir paredzēts izstrādāt Ilgtspējīgās enerģētikas 
un klimata rīcības plānu 2030 (SECAP-2030 )

2020.gadā ir turpināta starptautiskā projekta “Uz iedzīvotāju 
iniciatīvu balstīta viedu pilsētu 

attīstība (ATELIER)”, kurā ir veikti priekšdarbi Rīgas pilsētas 
enerģētikas un klimata Ilgtspējas vīzijas līdz 2050.gadam 
un Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 
plāna līdz 2030.gadam izstrādei. Koncepcijas izstrāde ir 
pārcelta uz 2021.gadu.

12.3.2.  Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana enerģijas 
ražošanā, samazinot atkarību no 
fosilajiem energoresursiem, un 
energoefektivitātes veicināšana 
centralizētajā siltumapgādē

AS “Rīgas siltums” 2017. – pastāvīgi 2018.gadā AS “RĪGAS SILTUMS” noslēgusi līgumus ar CFLA 
atbalsta finansējuma saņemšanai diviem projektiem –  
“Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW 
uzstādīšanu siltumcentrālē “Daugavgrīva”” un “Biokurināmā 
katlu mājas ar katlu jaudu

40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” īstenošanai.

2018./2019. ÷ 2019./2020. finanšu gadā SC “Daugavgrīva” tiek 
realizēta modernizācijas I kārta ar automatizētu biokurināmā 
ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu.

2019.gadā turpinās 19.07.2018. noslēgtā līguma ar personu 
apvienību “Lafipa” un SAS “Enerstena” izpilde. Turpinās 
projekta izstrādes un saskaņošanas darbi.

14.01.2019. tika noslēgts līgums ar SIA “JaunRīga ECO” par 
būvprojekta ekspertīzi un 18.03.2019. ar A/S “Inspecta Latvia” 
par būvdarbu būvuzraudzību objektā.

2020.gadā tika turpināta 2018.gadā uzsākto “Biokurināmā 
katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve SC “Imanta”” 
un “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW 
uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”” projektu 
realizācija.

SC „Imanta” ūdenssildāmā katla KVGM-100 Nr.3 
ekonomaizera darbības efektivitātes paaugstināšana, 
izmantojot absorbcijas tipa siltumsūkni BROAD. Katla 
lietderības koeficienta pieaugums no 100% līdz 102%. 
Kurināmā ietaupījums 6 600 MWh/gadā.

SC „Imanta” tvaika katla VAPOR aprīkošana ar kondensācijas 
ekonomaizeru. Katla lietderības koeficienta pieaugums no 
92% līdz 97%. 

Kurināmā ietaupījums 2600 MWh/gadā.

279



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

Jau 15.01.2019. tika uzsākta pamatiekārtu piegāde objektā –  
kurtuves, ūdenssildāmie katli, dūmgāzu kondensators, 
kondensāta attīrīšanas iekārta. Iekārtas izvietotas glabāšanā 
uz atsevišķa laukuma.

11.04.2019. objektā tika uzsākti demontāžas darbi, kuru 
izpildei būvvaldē saņemta atsevišķa apliecinājuma karte.

Projekta izstrādes gaitā radās vesela rinda no izpildītāja 
neatkarīgi apstākļi, kas ievērojami iekavēja projekta izstrādi 
un skaņošanu, kā rezultātā būvvaldes atļauja būvniecības 
uzsākšanai tika saņemta tikai 10.07.2019. un uzsākti būvdarbi 
būvobjektā. Vienlaicīgi tika skatīts jautājums par projekta 
izpildes termiņa pagarinājumu, un 19.10.2019. tika parakstīta 
vienošanās par projekta realizācijas termiņa pagarinājumu 
līdz 15.05.2020.

Līdz 14.10.2019. katlu mājā veikti visi nepieciešamie 
demontāžas darbi, izbūvētas komunikācijas un tehnoloģisko 
iekārtu pamati, uzsākta ārējās kurināmā noliktavas 
būvniecība.

16.10.2019. visas pamatiekārtas tika uzstādītas uz pamatiem, 
uzsākti iekārtu un cauruļvadu montāžas darbi.

Uz 21.11.2019. ārējās kurināmā noliktavas pazemes daļas 
betonēšanas darbi tika pabeigti. Aktīvi turpinājās iekārtu, 
dūmvadu un cauruļvadu, kā arī elektroiekārtu montāžas 
darbi. 19.decembrī veikta katlu mājas iekārtu un cauruļvadu 
hidrauliskā pārbaude.

Uz 2019.gada beigām novērtētais būvmontāžas progress 
sastādīja tuvināti 80%.

Pēc I kārtas pabeigšanas ir paredzēti II kārtas darbi ar 
papildus gāzes katla uzstādīšanu un pilnu siltumavota 
automatizāciju, atsakoties no pastāvīgas operatīvā personāla 
uzraudzības, nodrošinot vadību no SC “Imanta” pults.

2018./2019., 2019./2020.finanšu gadā SC “Imanta” tiek 
īstenota modernizācija ar biokurināmā katlu mājas ar katlu 
jaudu 40 MW izbūvi.

2019.gadā turpinās 09.10.2018. noslēgtā līguma ar

SIA “Energoremonts Rīga” izpilde. Turpinās uzsāktais projekta 
izstrādes process, sākot ar būvprojektu minimālā sastāvā 
(BMS).

Februāra sākumā tika veikta būvniecības ieceres un BMS 
iesniegšana Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai, kas arī tika 
saņemta 25.02.2019. ar projektēšanas nosacījumiem.

KM Bauskas 207A ūdenssildāmā gāzes katla Nr.3 – 
Buderus Logano S 815-2500 aprīkošana ar kondensācijas 
ekonomaizeru. Katla lietderības koeficienta pieaugums no 
92% līdz 101%. Kurināmā ietaupījums 280 MWh/gadā.
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Ar A/S “Inspecta Latvia” tika noslēgti līgumi par būvprojekta 
ekspertīzi (15.04.2019.) un par būvprojekta būvniecības 
būvuzraudzību (29.05.2019.).

Diemžēl būvprojekta izstrādes un skaņošanas gaita 
ievērojami ieliga saistībā ar Valsts Vides dienesta papildus 
prasību veikt ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma izstrādi. 
Papildus sarežģījumus radīja novēlotā Būvvaldē saskaņotās 
topogrāfijas saņemšana, kā arī esošās ugunsdzēsības 
sistēmas neatbilstība normatīviem. Līdz ar to Būvvaldes 
atļauja uzsākt būvniecības darbus tika saņemta tikai 
01.08.2019., kad arī bija uzsākti būvdarbi. Saistībā ar minēto 
16.10.2019. tika slēgta vienošanās par projekta realizācijas 
termiņa pagarinājumu līdz 21.08.2020.

Būvdarbi tika sākti ar būvlaukuma iekārtošanu, laukuma 
planēšanu, pagaidu ceļu ierīkošanu. 27.08.2019. tika uzsākti 
pāļu urbšanas darbi (448 pāļi), kas pabeigti 25.09.2019.

Ar 15.10.2019. uzsākti iekārtu pamatu un kurināmā 
pieņemšanas bedres betonēšanas darbi. Paralēli tiek veikta 
zemējuma, kanalizācijas un ūdensvada izbūve zem pamatiem 
un teritorijā.

17.09.2019. tiek veikta katlu moduļu piegāde būvobjektā, bet 
jau 11.11. - 13.11.2019., izmantojot 300 t krānu, veikta katlu 
moduļu uzstādīšana uz pamatiem un uzsākti katlu montāžas 
darbi. Decembra sākumā uzsākti dūmgāzu kondensatoru 
montāžas darbi.

Uz gada beigām praktiski tiek pabeigta kurināmā 
pieņemšanas bedres virszemes daļas betonēšana, kā arī 
“melno” grīdu izbūve. Novērtētais būvmontāžas progress 
gada beigās sastādīja tuvināti 47%.

U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu

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 2017. – pastāvīgi 2019.gadā aktivitāte nav veikta, jo pieteikumu skaits atbilst 
pieejama finansējuma apjomam.

2020.gadā REA nav veikusi aktivitātes resursu trūkuma dēļ.
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U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru

U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus

12.7.1.  Ūdens ražošanas infrastruktūras 
atjaunošana, tehnoloģiskā attīstība 
un modernizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020.  Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās.

12.7.1.1.  Ūdens ražošanas infrastruktūras 
objektu atjaunošanas projektu 
programma:

Jaunu filtraku un dziļurbuma aku 
ierīkošana, aku tamponāža un esošo 
aku reģenerācija pazemes ūdensgūtvē 
Baltezers

Uzsākta projektēto jaunizbūvējamo aku izbūvei 
nepieciešamās zemes atmežošana, kuru plānots pabeigt 
2020.gadā. Būvniecība plānota 2020.gadā. 

Pabeigta zemes transformācija. 

Uzsākti būvdarbi.

ŪSI “Daugava” I pacēluma un II pacēluma 
sūkņu stacijas elektroapgādes sistēmas 
pārbūve

Turpinās ŪSI “Daugava” II pacēluma elektroapgādes sistēmas 
pārbūves darbi. 

Pabeigta ŪSI “Daugava” I pacēluma elektroapgādes sistēmas 
pārbūves būvprojekta izstrāde. 

ŪSI “Daugava” II pacēluma sūkņu stacijas elektroapgādes 
sistēmas pārbūves būvdarbi pabeigti.

ŪSI “Daugava” jumta seguma pārbūve 
filtru ēkas daļai

Darbi plānoti 2020.gadā. Uzsākti būvdarbi.

ŪSI “Daugava” alumīnija sulfāta 
glabātuves jumta atjaunošana

Darbi plānoti 2020.gadā.  Uzsākti būvdarbi.

ŪSI “Daugava” apkures sistēmas pārbūve 
1.filtru un nostādinātāju korpusā

Pabeigta būvprojekta izstrāde.  Būvdarbi plānoti 2023.gadā.

ŪSI “Daugava” II pacēluma sūkņu nomaiņa Veikta sūkņu nomaiņa. Notiek sūkņu darbības ieregulēšana. 

 

Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta.

Vakuumsūkņu ar apsaisti nomaiņa PŪG 
“Baltezers”

Veikta sūkņu nomaiņa un apsaistes pārbūve.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta 2019.gadā. 

12.7.1.2.  Ūdens ražošanas infrastruktūras 
objektu tehnoloģiskās attīstības 
un modernizācijas projektu 
programma:

ŪSI “Daugava” II.pacēluma sūkņu stacijas 
AVS modernizācija

Turpinās projekta realizācija, kuru plānots pabeigt 2020.gadā. Būvdarbi turpinās.

PŪG “Zaķumuiža” AVS modernizācija 
integrējot PŪG “Baltezers” AVS

Turpinās projekta realizācija, kuru plānots pabeigt 2020.gadā.  Būvdarbi turpinās.
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Datu kabeļu izbūve no filtrakām PŪG 
“Zaķumuiža”

Pabeigta būvprojekta izstrāde. Uzsākti būvniecības darbi, 
kurus plānots pabeigt 2020.gadā. 

Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta.

Ūdensapgādes sistēmas dispečeru 
centra vienotas SCADA vadības un 
automatizācijas sistēmas ieviešana

Turpinās projekta realizācija, kuru plānots pabeigt 2020.gadā.   Būvdarbi turpinās.

12.7.2.  Ūdens piegādes infrastruktūras 
atjaunošana, paplašināšana, 
tehnoloģiskā attīstība un 
modernizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020. Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās.

12.7.2.1.  Ūdensvada tīklu atjaunošanas 
projektu programma:

Marijas iela – 13.janvāra iela (Aspazijas 
bulv. – Raiņa bulv.)

Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta.

Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta.

Jēzusbaznīcas iela (Krasta – Maskavas 
iela)

Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Dandāles iela (Garozes – Bauskas iela) 
(kopējs projekts ar kanalizāciju)

RD SD projekts. RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.
gadu 

RD SD projekts. RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2021.
gadu. 

Eiženijas, Ķiršu ielas (Eiženijas iela 1A – 
Dzirciema iela, Eiženijas – Dārza iela)

Darbi pabeigti.

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Kungu iela (13.janvāra- Mārstaļu iela) Uzsākta būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Miera iela (Maiznīcas iela – Brīvības iela) 
(kopējs projekts ar kanalizāciju)

Projekts atlikts uz ilgtermiņu saistībā ar Brīvības ielas 
seguma atjaunošanu 2018.gadā. 

Projekts atlikts uz ilgtermiņu saistībā ar Brīvības ielas 
seguma atjaunošanu 2018.gadā. 

Katoļu iela (Dz/c – Maskavas iela) (kopējs 
projekts ar kanalizāciju)

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Pabeigts projekts

Gaujas cauruļvads (Garkalnes novada 
posms)

Būvprojekta izstrāde turpinās, bet uz laiku tika apturēta VAS 
“Latvijas dzelzceļš” izmainīto prasību dēļ. Būvprojekta izstrādi 
plānots turpināt 2020.gadā. 

Turpinās būvprojekta izstrāde.

Bruņinieku iela (Kr.Valdemāra iela –
Brīvības iela, Kr.Barona iela -Bruņinieku 
iela 94/96)

Pabeigta būvprojekta izstrāde. Uzsākti būvniecības darbi, 
kurus plānots pabeigt 2020.gadā. 

Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta.
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Marijas iela (Merķeļa iela – Dzirnavu iela) Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta.

Aktivitāte pabeigta un izpildīta 2019. gadā.

Ostas prosp. – Atpūtas iela (Mežaparka 
estrāde – Meža Prospekts)

Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta 2019. gadā.

Tvaika iela, Sliežu iela, Viestura prospekts, 
posms jaunizbūvējamā dzelzceļa pārvada 
“Rīga-Skulte” transporta infrastruktūras 
zonā (kopējs projekts ar kanalizāciju)

RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.gadu  Visus darbus, arī ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūvi 
veic RD SD.

Vagonu iela (Matīsa iela – Lienes iela) Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

K.Ulmaņa gatve – Salu tilts (Zaķusalas 
krastmala – Daugavas labais krasts)

Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Tvaika iela (Tvaika iela 68 – Ezera iela – 
Tvaika iela 56B)

Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Būvprojekta izstrāde pabeigta.

Brasas iela (Upes Iela – Aizsaules iela) Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Muitas iela (Eksporta iela – Kronvalda 
bulvāris)

Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Būvprojekta izstrāde pabeigta.

Jaunciema gatve (Mīlgrāvja kanāls – 
Emmas iela)

Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Būvprojekta izstrāde pabeigta.

Kokneses prospekts (Meža prospekts – 
Ķīšezera iela)

Uzsākta Būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Ģertrūdes iela (Skolas iela – A.Čaka iela) - Uzsākta būvprojekta izstrāde.

12.7.2.2.  Ūdensvada tīklu aizbīdņu 
nomaiņas programma

Veikta plānotā aizbīdņu nomaiņa. Nomainīti 613 aizbīdņi 
(DN≥100mm).

Veikta plānotā aizbīdņu nomaiņa. Nomainīti 369 aizbīdņi 
(DN≥100mm).

12.7.2.3.  Ūdensvada tīklu ugunsdzēsības 
hidrantu nomaiņas programma

Veikta plānotā ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa. Nomainīti 
390 hidranti. 

Veikta plānotā ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa. Nomainīti 
316 hidranti.

12.7.2.4.  Ūdensvada tīklu skalošanas 
programma

Veikta plānotā un operatīvā ūdensvada tīklu skalošana. 
Izskaloti 128,8 km ūdensvada tīklu. 

Veikta plānotā un operatīvā ūdensvada tīklu skalošana. 
Izskaloti 181,2 km.

12.7.2.5.  Ūdensvada tīklu paplašināšanas 
un ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanas 
projektu programma, tai skaitā 
Pagaidu ūdensvada tīklu 
nomaiņas programma

Pagaidu ūdensvada tīklu nomaiņa plānota 
2.5.1.Kohēzijas fonda projekta “Ūdensvada un 
kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” ietvaros. 

Pagaidu ūdensvada tīklu nomaiņa plānota 
2.5.1.Kohēzijas fonda projekta “Ūdensvada un 
kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” ietvaros. 
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Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” 
ietvaros (kopējs projekts ar kanalizāciju)

Turpinās divu būvprojektu izstrāde.  Pabeigta būvprojekta izstrāde ūdensvada un kanalizācijas 
tīkla paplašināšanai Berģos, Imantā un Beberbeķos. 

Uzsākti būvniecības darbi ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
paplašināšanai Berģos.

ES Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Ziepniekkalnā un Teikā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta 
ietvaros (kopējs projekts ar kanalizāciju)

- Uzsākta būvprojektu izstrāde. 

Jaunciema ūdensvada izbūve, 1.kārta Darbi pabeigti. Uzsākta dokumentācijas sakārtošana.  Darbi pabeigti . Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta.

Ūdensvada izbūve Ilūkstes ielā (Zebiekstes 
iela – A.Deglava iela)

Darbi pabeigti. Uzsākta dokumentācijas sakārtošana.  Darbi pabeigti. Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Čiekurkalna rajonā, 1.kārta 
(kopējs projekts ar kanalizāciju)

Uzsākta būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūve Kvadrāta un Mazjumpravas ielās 
(Maskavas iela – Mazjumpravas iela 8) 
(kopējs projekts ar kanalizāciju)

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Daudzdzīvokļu māju pārslēgšana un 
tranzīta ūdensvada tīklu likvidācija

Uzsākta būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Jūrmalas gatves ūdensvada tīkla 
sacilpojums zemspiediena zonas 
nodrošināšanai (Anniņmuižas bulv. – 
Kurzemes prospekts/Zolitūdes iela)

- Uzsākta būvprojektu izstrāde.

12.7.2.6.  Ūdensapgādes sūkņu staciju 
infrastruktūras tehnoloģiskās 
attīstības un modernizācijas 
projektu programma

Ūdens sūkņu staciju AVS modernizācijas 
1.kārta. Vienotas
vadības sistēmas komponente

Būvdarbi pabeigti. Notiek izpildokumentācijas sagatavošana.  Būvdarbi turpinās.

Ūdens sūkņu staciju AVS
modernizācijas 2.kārta. Vienotas
vadības sistēmas komponente

Tiek izstrādāts būvprojekts.  Turpinās būvprojekta izstrāde.
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12.7.3.  Notekūdeņu savākšanas un 
novadīšanas infrastruktūras 
atjaunošana, paplašināšana, 
tehnoloģiskā attīstība un 
modernizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020. Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās.

12.7.3.1.  Pašteces kanalizācijas tīklu 
atjaunošanas projektu programma

Katoļu iela (Dz/c – Maskavas iela)  
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Būvprojekta izstrāde pabeigta.

Dandāles iela (Garozes iela – Bauskas iela) 
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

RD SD projekts. RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.
gadu.

RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2021.gadu.

Miera iela (Maiznīcas iela – Brīvības iela) 
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

Projekts atlikts uz ilgtermiņu saistībā ar Brīvības ielas 
seguma atjaunošanu 2018.gadā.

Projekts atlikts uz ilgtermiņu saistībā ar Brīvības ielas 
seguma atjaunošanu 2018.gadā.

Elizabetes iela (Eksporta iela –  
Marijas iela)

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Stabu iela (Kr.Valdemāra iela – Avotu iela) Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Kr.Valdemāra iela (Kronvalda bulv. –  
Upes iela)

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Ķemmdziju iela Darbi pabeigti.  

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta. 

A.Dombrovska iela (Skuju iela – Kreimeņu 
iela)

Būvprojekta izstrādi plānots uzsākt 2020.gadā. Darbi pabeigti.  

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta. 

Vesetas iela, 2.kārta (Sporta iela –  
Mālpils iela)

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Darbi pabeigti.  

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta. 

Tvaika iela, Sliežu iela, Viestura prospekts, 
posms jaunizbūvējamā dzelzceļa pārvada 
“Rīga-Skulte” transporta infrastruktūras 
zonā (kopējs projekts ar ūdensvadu)

RD SD projekts.  

RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.gadu. 

RD SD projekts. 

Visus darbus, arī ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūvi 
veic RD SD.

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 
Kvadrāta un Mazjumpravas ielās 
(Maskavas iela – Mazjumpravas iela 8) 
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.
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Bauskas iela (Bauskas iela 165 – Daugava) Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Marijas un A.Čaka iela Darbi pabeigti A.Čaka ielas posmā (Lāčplēša iela – Pērnavas 
iela). Darbi turpinās Marijas ielā un A.Čaka ielā no Blaumaņa 
ielas līdz Lāčplēša ielai. 

Darbi pabeigti.

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta

Mežaparks (Atpūtas iela – Pāvu iela) Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Salnas iela (Ulbrokas iela – Rembates iela) - Uzsākti būvdarbi

Ogres iela (Krasta iela – Maskavas iela) - Uzsākti būvdarbi

Maskavas iela (Indrupes iela – Slāvu iela) - Uzsākti būvdarbi

Kr.Barona iela (Matīsa iela –  
Lielgabalu iela)

- Uzsākti būvdarbi

Matīsa iela (Valmieras iela – Vagonu iela) - Uzsākti būvdarbi

Stūrīša iela (Burtnieku iela –  
Lielvārdes iela)

- Uzsākti būvdarbi

Mūkusalas iela (Skaistkalnes iela – 
Mūkusalas aplis)

- Uzsākta kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves būvprojekta 
izstrāde

Grostonas iela (J.Dikmaņa iela –  
Mālpils iela)

- Uzsākta būvprojekta izstrāde

12.7.3.2.  Kanalizācijas spiedvadu 
atjaunošanas projektu programma

KSS Austuves ielā 5 kanalizācijas 
spiedvadu pārbūve Skaistkalnes ielā 
(Mūkusalas iela – Bauskas iela), 1.kārta

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

KSS Ūdeļu ielā 4 kanalizācijas spiedvada 
pārbūve

Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

12.7.3.3.  Kanalizācijas sūkņu staciju 
tehnoloģiskās attīstības 
un modernizācijas projektu 
programma
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Rajona nozīmes KSS AVS modernizācija Nomainītas 4 kanalizācijas sūkņu staciju automātiskās 
vadības sistēmas. 

Nomainītas 4 kanalizācijas sūkņu staciju automātiskās 
vadības sistēmas (Attekas iela 16, Baltinavas iela 17A, Rožu 
prospekts 37, Zaķusalas krastmalā 9).

Plūsmas mērītāju uzstādīšana un 
integrēšana AVS sistēmā galvenajās KSS

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-
223 Brīvības gatvē 433 pārbūve un 
kanalizācijas spiedvada izbūve Rīgā, 
Brīvības gatvē

Notiek  būvprojekta izstrāde. Būvdarbus plānots uzsākt 2020.
gadā.

Uzsākts būvdarbu iepirkuma process. Būvdarbu līgumu 
plānots noslēgt 2021.gadā.

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-220 
Brīvības gatvē 417A pārbūve 

Uzsākti būvdarbi.  Būvdarbi pabeigti.

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta.

Rupjo frakciju smalcinātāju uzstādīšana 
kanalizācijas sūkņu stacijā Ilzenes ielā 1E

- Izstrādāts būvprojekts

12.7.3.4.  Kanalizācijas tīklu paplašināšanas 
un ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanas 
programma

Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” 
ietvaros (kopējs projekts ar ūdensvadu)

Turpinās divu būvprojektu izstrāde.  Tiek realizēts Investīciju plānā. 

Pabeigta būvprojekta izstrāde ūdensvada un kanalizācijas 
tīkla paplašināšanai Berģos, Imantā un Beberbeķos. 

Uzsākti būvniecības darbi ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
paplašināšanai Berģos.

ES Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Ziepniekkalnā un Teikā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta 
ietvaros (kopējs projekts ar ūdensvadu)

- Tiek realizēts Investīciju plānā.

Uzsākta būvprojektu izstrāde. 

Kanalizācijas tīklu izbūve Dzirciemā – 
Eiženijas un Ķiršu ielās

Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūve Kvadrāta un Mazjumpravas ielās 
(Maskavas iela – Mazjumpravas iela 8) 
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Čiekurkalna rajonā, 1.kārta 
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

Uzsākta būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde
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Kanalizācijas tīklu paplašināšana Krustpils 
ielas rajonā

Uzsākta būvprojekta izstrāde.  Uzsākti būvdarbi.

12.7.4.  Notekūdeņu attīrīšanas 
infrastruktūras atjaunošana, 
tehnoloģiskā attīstība un 
modernizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020.

Pirmējo un otrējo nostādinātāju pārbūve, 
sadalīts kārtās

Pabeigta 1 otrējā nostādinātāja pārbūve.  Uzsākti 1 otrējā nostādinātāja atjaunošanas būvdarbi

BAS “Daugavgrīva” vidējā sprieguma 
energoapgādes sistēmas pārbūve, sadalīts 
kārtās

Pabeigta projekta 1.kārta- 10kV galvenā sadales punkta 
pārbūve, 10kV kabeļu līniju uz TA-01, TA-02, TA-03 un TA-04 
pārbūve. Uzsākti būvdarbi. 

Turpinās būvdarbi

Režģu ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Teritorijas nožogojuma un caurlaides ēkas 
pārbūve

Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta.

Darbi pabeigti.  

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Jaunu metāntenku un metāntenka 
sūkņu stacijas ar tehnoloģiskas apkopes 
iekārtām izbūve

Turpinās būvprojekta izstrāde.  Turpinās būvprojekta izstrāde

Notekūdeņu piesārņojuma monitoringa 
iekārtu piegāde un uzstādīšana

Uzsākta pilotiekārtu testēšana un projekta realizācija.  Uzsākti būvdarbi

Smilšķērāju tehniskā ūdens rezervuāra 
betona virsmas atjaunošana

Veikta tehniskā apsekošana.  Būvdarbi plānoti 2021.gadā

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
stacijas “Daugavgrīva un kanalizācijas 
sūkņu staciju SCADA
apvienošana, 1.kārta

- Pabeigti būvdarbi.

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta

12.7.5.  Lietusūdens kanalizācijas 
atdalīšana no sadzīves kanalizācijas 
sistēmas

RD SD 2017.-2020. Notika būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora 
izbūve no Pērnavas ielai līdz Lāčplēša ielai” izstrāde.

Būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve no 
Pērnavas ielai līdz Lāčplēša ielai” ir izstrādāts..

SIA “Rīgas ūdens” Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Projekta realizācijai ir nepieciešams RD SD līdzfinansējums 
lietus kanalizācijas daļas izbūvei.

Turpinās SIA “Rīgas ūdens” projekta – Vesetas ielas 
kanalizācijas pārbūves 2.kārta, no Sporta ielas līdz Mālpils 
ielai, būvprojekta izstrāde. 

Projekta realizācijai ir nepieciešams RD SD līdzfinansējums 
lietus kanalizācijas daļas izbūvei.
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12.7.7.  Lietusūdens kanalizācijas tīkla 
attīstība un rekonstrukcija

RD SD 2017.-2020. Pabeigti remontdarbi lietus ūdens kanalizācijas sistēmai 
Krasta ielā.

Izbūvēti jauni lietus ūdens kanalizācijas tīkli jaunizbūvētajās 
ielas.

Lietus kanalizācijas kolektoru remonts Zaķusalas krastmalā 
d400mm un K. Ulmaņa gatvē no Bauskas pārvada uz 
Mūkusalas apli d1000.

12.7.8.  Lietusūdens kanalizācijas DN1500 
mm kolektora rekonstrukcija Kārļa 
Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz 
Mārupītei

RD SD 2017.-2017. Darbība nenotika Fnansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.9.  Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. 
Jauna pašteces kolektora Ø1500 
mm būvniecība

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.10.  Čiekurkalna 1.līnijā kolektora Ø600, 
Ø800 mm būvniecība (L=1200 m)

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. Var izbūvēt tikai 
pēc kolektora “Siriuss” izbūves. 

Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss” 
izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.

12.7.11.  Vienības gatvē kolektora Ø800 – 
700 mm būvniecība (L=2,5 km)

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.12.  Ūdens kvalitātes kontrole pirms 
novadīšanas pilsētas lietusūdens 
kanalizācijas tīklā

RD SD
(sadarbībā ar RD 

MVD)

2017. – pastāvīgi Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas 
lietus ūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta 6 
objektiem.

Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas 
lietus ūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta 7 
objektiem.

12.7.13.  Nelegālo pieslēgumu lietusūdens 
kanalizācijas tīklam likvidēšana

RD SD 2017. – pastāvīgi 3 objektiem tika konstatēts nelegāls pieslēgums lietusūdens 
kanalizācijas tīklam.

5 objektiem tika konstatēts nelegāls pieslēgums lietusūdens 
kanalizācijas tīklam.

12.7.14.  Lietusūdens kanalizācijas kolektora 
būvniecība Viestura prospektā no 
Meža prospekta puses

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.15.  Lietusūdens kanalizācijas kolektora 
izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas 
Veldres ielā 7 līdz Malienas ielai

RD SD 2019.–2020. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. Projekts pabeigts. Būvniecības iepirkums bez rezultātiem

12.7.16.  Pašvaldības 533 dzīvojamo 
māju pievienošana pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem – 
projektēšana un izbūve

RD MVD 2017. – pastāvīgi Darbi netika veikti, jo netika piešķirts finansējums. Darbi netika veikti, jo netika piešķirts finansējums.

12.7.17.  Pašvaldības dzīvojamo māju 
ūdensapgādes sistēmu 
rekonstrukcija, uzstādīt ūdens 
spiediena paaugstināšanas 
iekārtas (saistībā ar AS “Rīgas 
siltums” organizēto un jau realizēto 
centrālo siltumpunktu likvidēšanas 
programmu)

RD MVD 2017 .– pastāvīgi Finansējums nav piešķirts, darbi nav veikti. Finansējums nav piešķirts, darbi nav veikti.
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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 2019.–2020. Tika pabeigts iepirkums “Privātā partnera izvēle 
Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
nodrošināšanai” un 2019.gada 14.jūnijā tika noslēgts 
koncesijas līgums ar Tīrīga AS, bet 2019.gada 9.septembrī 
Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.19 (prot. Nr.47 
2.§) “Par pagaidu noregulējumu”, ar kuru Rīgas pilsētas 
pašvaldībai un SIA “Getliņi” uzlikts pienākums nekavējoties 
apturēt 2019.gada 14.jūnija koncesijas līgumu “Par Rīgas 
pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
ieviešanu”, kā rezultātā Tīrīga AS nevarēja uzsākt savu 
darbību un līdz ar to arī nevarēja uzsākt šķirošanas punktu un 
laukumu izveidi. 

Rīgas pašvaldība izsludināja jaunu konkursu “Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”, kura nolikumā 
ir noteikts, ka pašvaldība par saviem līdzekļiem izveidos 
atkritumu apsaimniekošanas laukumus un nodos tos 
apsaimniekot atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem tiks 
noslēgts līgums.

Tika veikts iepirkums “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā”, kā rezultātā tika noslēgts atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi ar trīs apsaimniekošanas 
kompānijām PS “Lautus vide”, SIA “Clean R”, SIA “Eco Baltia 
vide”, kas nosaka, ka divu gadu laikā tiks izveidoti 1050 
dalītās atkritumu vākšanas punkti, kā arī uzsākta bioloģiski 
noārdāmo atkritumu dalīta savākšana. 

12.8.2.  Viena bioloģiski kompostējamo 
atkritumu laukuma izveidošana 
katrā Daugavas pusē

RD MVD 2020. Getliņu poligonā atkritumu šķirošanas rūpnīcā tiek veikta 
bioloģiski noārdāmo atkritumu atšķirošana, kuri tiek novirzīti 
kompostēšanai poligonā izveidotajā kompostēšanas vietā.

Lielu kompostēšanas laukumu izbūve pilsētā šobrīd netiek 
apsvērta. 2020.gadā uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu 
(BNA) dalīta vākšana. Uzsākts darbs pie iedzīvotāju 
informēšanas kampaņas par BNA pareizu šķirošanu.

12.8.3.  Atkritumu saimniecības radītā vides 
piesārņojuma samazināšana

RD MVD 2019.-2020. 2019.gadā netika veiktas šādas darbības. 2020.gadā netika veiktas šādas darbības.

PI Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana 
(Āgenskalns, Bieriņi, Zolitūde, Ziepniekkalns, Imanta, 
Bolderāja), izvesti 750 m3 zaļo atkritumu.

Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana 
(Āgenskalns, Bieriņi, Zolitūde, Ziepniekkalns, Imanta, 
Bolderāja), izvesti 980 m3 zaļo atkritumu.

ZI Savākti atkritumi no teritorijām Ezermalas ielā, Kaķusēkļa 
dambī, Duntes ielā.

Savākti atkritumi no teritorijām Kalsnavas ielā, Kaķusēkļa 
dambī, Katrīnas ielā.

AI 2017. – pastāvīgi 1.  Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra 
apsekošana, stihisko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot 
bezdarbniekus. 

2.  Izvesti būvgruži 6 209,50 m3 no Rumbulas apkaimes 
teritorijas Rumbas iela 74

1.  Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra 
apsekošana, stihisko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot 
bezdarbniekus.

2.  Izvesti būvgruži 210 kub.metri no Krustpils, Zasas, Šķembu 
ielām – vecām dārza teritorijām .

12.8.7.  Sadzīves bīstamo atkritumu 
nodošanas vietu tīkla 
paplašināšana, 8 sadzīves bīstamo 
atkritumu nodošanas punktu 
izvietošana

RD MVD 2017.-2018. 2019.gadā netika izveidots neviens jauns sadzīves bīstamo 
atkritumu nodošanas punkts. Punkts, kas bija izveidots 
SIA “Pilsētvides serviss” laukumā Ēdoles ielā 10, Rīgā, tika 
pārvietots uz SIA “CleanR” laukumu Spilves ielu 8e, Rīgā.

2020.gadā netika izveidots neviens jauns sadzīves bīstamo 
atkritumu nodošanas punkts.

2020.gadā piecos no 8 sadzīves bīstamo atkritumu 
nodošanas punktiem atjaunoti konteineri.
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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, t.sk. IKT

REA un sadarbības 
partneri

2017.-2020. 2019.gadā ir apstiprināts starptautisks projekts ATELIER, kurā 
ir paredzēts izstrādāt Ilgtspējīgās enerģētikas un klimata 
rīcības plānu 2030 (SECAP-2030), kas aizvietos spēkā esošo 
Ilgtspējīgās enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai 2020, un 
kurā būs pārskats par situāciju līdz/uz 2020.gadu.

2020.gadā ir uzsākta Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam noslēguma 
progresa ziņojuma izstrāde par CO2 emisiju samazināšanos no 
2015.gada līdz 2020.gadam, ieviešot izvēlētos energopatēriņa 
samazināšanas, energoefektivitātes paaugstināšanas un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanas pasākumus.

2020.gadā ir turpināta starptautiskā projekta “Uz iedzīvotāju 
iniciatīvu balstīta viedu pilsētu attīstība (ATELIER)”

13.1.2.  Atbalsts inovatīvu enerģētikas un 
energoefektivitātes tehnoloģiju 
projektiem ar integrētām IKT un 
atjaunojamo energoresursu piesaisti

REA 2017. – pastāvīgi 2019.gadā turpinās darbs projektā “INNOVATE” , 2019.gadā 
pabeigti:

1. Tirgus analīze
2. Attīstības plāns
3. Biznesa modelis
4. Finansējums mehānismu koncepcija

Detalizētā informācija pieejama projekta mājas lapa: http://
www.financingbuildingrenovation.eu/cases/riga-energy-
agency-latvia/ 

Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu 
māju renovācijai (INNOVATE), ES pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” projekts, kas ir īstenots 
sadarbībā ar Energy Cities ar mērķi izstrādāt integrētus, 
inovācijās balstītus energoefektivitātes pakalpojumu 
komplektus dzīvojamo māju modernizēšanai. INNOVATE 
pievēršas dzīvojamo ēku sektoram. ES pašlaik ir ļoti maz 
veiksmīgu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju/ 
ESCO uzņēmumu, kas piedāvātu dziļās energoefektīvitātes 
renovācijas programmas un pieeju pievilcīgam un ilgtermiņa 
finansējumam privāto māju īpašniekiem, jo šī nozare tiek 
uzskatīta par daudz riskantāku nekā sabiedriskais sektors. 
Projekts pievērsīsies vienģimeņu mājokļu un daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju sakārtošanai. INNOVATE sniegs atbalstu 
vietējām pašvaldībām un to partneriem, izstrādāt integrētas 
energoefektivitātes pakalpojumu komplektus, koncentrējoties 
uz tālejošiem energoefektīvas modernizēšanas sasniegumiem 
dzīvojamā sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma). 
Šādi integrēti pakalpojumi atvieglos piekļuvi ilgtermiņa 
finansējumam, lai nodrošinātu to, ka dziļā renovācija kļūs 
pieejama lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas veicinās arī 
īstenot kvalitātes un darbības standartus, lai paaugstinātu 
patērētāju uzticību.

2020.gadā starptautiskais projekts Integrēti 
energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai 
INNOVATE ieviešana, kura ietvaros ir iegūta pieredze un 
materiāli viens pieturas aģentūru veidošanai un darbībai ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanai.
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13.1.3.  Atbalsta programmas dzīvojamo 
ēku energoefektivitātei un pārejai uz 
atjaunojamiem energoresursiem

REA,
ESKO firmas

2017. – pastāvīgi 2019. gadā REA organizēja darba grupu integrēta rīcības 
plāna izstrādei pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā 
Rīgas pilsētas pašvaldībā. Darba grupā ir pārstāvētas visas 
būvniecības nozarē iesaistītās jomas – no plānošanas un 
projektēšanas līdz apsaimniekošanai un nojaukšanai. Darba 
grupā strādā pārstāvji no LR Ekonomikas ministrijas, LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, dažādiem 
RD departamentiem un komitejām, Rīgas pilsētas būvvaldes, 
Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Rīgas Tehniskās universitātes, 
apsaimniekošanas, būvniecības, nevalstiskā sektora un 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.

2019. gadā REA uzņēma delegāciju no Mongolijas 
galvaspilsētas Ulanbatoras. Tikšanās laikā tika prezentēta 
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības vīzija enerģētikas 
jomā, Rīcības plāns, pieredze starptautiskajos projektos un 
sadarbības tīklos, kā arī iestrādes un uzdevumi jaunā Rīgas 
pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādei.

REA pārstāvji piedalījās LR Ekonomikas ministrijas 
organizētajā forumā “Enerģētikas un klimata plāns 2030 –  
ceļā uz ilgtspējīgu valsti” kurā tika apspriesti “Nacionālā 
enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam” projekta 
mērķi un uzdevumi, kā arī norisinājās diskusijas par Latvijas 
enerģētikas nākotni, potenciālajiem atbalstāmajiem 
virzieniem, lielākajiem izaicinājumiem plāna mērķu 
sasniegšanai, tostarp, dažādu iesaistīto pušu interešu 
sabalansēšanai.

 Lai sekmētu jaunus sadarbības virzienus un zināšanu pārnesi, 
REA vadošie speciālisti 2019. gada septembrī organizēja 
tikšanos ar Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības 
plānošanas maģistra studiju programmas studentiem un 
mācībspēkiem. REA speciālisti iepazīstināja studentus ar 
klimata un enerģētikas nozares plānošanu Rīgas pilsētas 
pašvaldībā, dalījās pieredzē par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020. gadam 
ieviešanu, kā arī stāstīja par plānoto Ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam izstrādi.

2020.gadā Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas 
aģentūra” turpināja darbu pie darba grupas darbības 
integrēta rīcības plāna izstrādei pārejai uz aprites ekonomiku 

pilsētbūvniecībā Rīgas pilsētas pašvaldībā.  

RNP 1.  2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
programmas ietvaros veikta 2 māju atjaunošana: 

•  Murjāņu ielā 68, Rīgā, (55 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas 691 959,70 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
345 053,65 EUR. 

•  Kaņiera ielā 4B, Rīgā, (60 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas 590 907,92 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
295 453,96 EUR. 

1. Māju atjaunošana ar Altum atbalstu

RNP nodrošina 115 Altum projektu koordinēšanu un vadīšanu 
dažādās projektu stadijās.

Veikta 2 māju atjaunošana:

•  Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 
117 030,19 EUR, t.sk., Altum piešķirtais grants 58 515,90 EUR.
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2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
programmas ietvaros uzsākta 2 projektu īstenošana: 

•  Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās plānotās projekta 
izmaksas 117 030,19 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 58 
515,90 EUR. 

•  Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās 
projekta izmaksas 1 135 838,24 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais 
grants 438 914,69 EUR. 

2.  Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 
kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 63 083,17 
EUR apmērā, īstenoti 4 vēsturisko ēku saglabāšanas 
projekti par kopējo summu 351 821,25 EUR ar PVN: 

•  par projektu “Ēkas Skolas ielā 36A, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 020 0015 001, saglabāšanas darbu 
projekts” (28.05.2019. līgums Nr. DI-19-184-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 115 039,87 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR;

•  par projektu “Ēkas Dzirnavu ielā 3, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 018 0006 001, saglabāšanas darbu 
projekts” (04.06.2019. līgums Nr. DI-19-207-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 116 550,42 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 19 882,88 EUR; 

•  par projekta “Ēkas Dzirnavu ielā 3A, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 018 0006 002, saglabāšanas darbu 
projekts” (29.05.2019. līgums Nr. DI-19-189-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 112 253,91 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR; 

•  par projekta “Ēkas Artilērijas ielā 6, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 028 0039 001, daļas saglabāšanas darbu 
projekts” (28.05.2019. līgums Nr. DI-19-185-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 7 977,05 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 3 200,29 EUR. 

3.  2019.gadā, piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 
dzīvojamo māju atjaunošanai 22 248,36 EUR apmērā, 
īstenoti 3 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas 
projekti par kopējo summu 44 496,71 EUR ar PVN: 

•  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Keramikas ielā 2, Rīgā, 
atjaunošanas darbi – ūdensapgādes un kanalizācijas 
stāvvadu nomaiņa 4., 5.kāpņu telpā (30 dzīvokļos) 
(23.04.2019. līgums Nr. REA-19-43lī). Kopējās faktiskās 
projekta būvdarbu izmaksas – 12 755,32 EUR, t.sk. PVN, 
pašvaldības atbalsts 6 377,66 EUR;

•  Dzērbenes ielā 5, Rīgā (12 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas 175 996,47 EUR, t.sk., Altum piešķirtais grants  
68 970,00 EUR.

Turpinās projekta īstenošana:

•  Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās 
projekta izmaksas 1 135 838,24 EUR, t.sk., Altum piešķirtais 
grants 438 914,69 EUR.

Uzsākta projekta īstenošana:

•  Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā, (40 dzīvokļi) – kopējās 
plānotās projekta izmaksas 615 317,76 EUR, t.sk.,  
Altum piešķirtais grants 260213,63 EUR.

2. Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas projekti

Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā 
būvmantojuma saglabāšanai 38 749,20 EUR apmērā, īstenoti 
2 vēsturisko ēku saglabāšanas projekti:

•  projekts “Ēkas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā, kadastra 
apzīmējums 0100 029 0062 001, saglabāšanas darbu 
projekts”. (20.05.2019. līgums Nr. DI-20-152-lī). Kopējās 
faktiskās projekta izmaksas – 41 473,20 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 18 749,18 EUR.

•  projekts “Ēkas Bīskapa gātē 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 007 0017 001”, saglabāšanas darbi”. 20.05.2019. 
līgums Nr. DI-20-137-lī). Kopējās faktiskās projekta 
izmaksas – 58 913,69  EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 
20 000,00 EUR

3. Dzīvojamo māju atjaunošana ar Rīgas pašvaldības 
līdzfinansējumu

Īstenots projekts par jumta atjaunošanu mājai Mārupes 
15 A, Rīgā (61 dzīvoklis) ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu (REA) 50% apmērā no kopējām jumta 
atjaunošanas darbu izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 
ir 68 796,99 EUR, tajā skaitā PVN, (ietver būvdarbus). Rīgas 
enerģētikas aģentūras līdzdalība - 34 398,50 EUR.

Projektu konkursam „Rīgas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022. 
gadā” ietvaros 2020. gadā tika sagatavoti un iesniegti RD ĪD 
4 pieteikumi šādām mājām:

•  Vecmīlgrāvja iela 17 k-3, Rīgā;
• Bruņinieku iela 149, Rīgā;
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•  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 13A, Rīgā, 
atjaunošanas darbi – kāpņu telpu remonts (23.04.2019. 
līgums Nr. REA-19-41lī). Kopējās faktiskās projekta 
būvdarbu izmaksas – 21 491,57 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības 
atbalsts 10 745,79 EUR; 

•  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slokas ielā 169 
atjaunošanas darbi – guļvadu Ū1, T3, T4 nomaiņa pagrabā 
(23.04.2019. līgums Nr. REA-19-42lī). Kopējās faktiskās 
projekta būvdarbu izmaksas – 10 249,82 EUR, t.sk. PVN, 
pašvaldības atbalsts 5 124,91 EUR.

• Ernesta Birznieka Upīša iela 20B, Rīgā;
• Maskavas iela 130, Rīgā. 

Kopējās plānotās projektu izmaksas – 208 557.21 EUR ar PVN, 
pašvaldības atbalsts 70 044.59 EUR.

13.1.4.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoauditu un energosertifikātu 
izstrādes organizēšana

REA 2017. – pastāvīgi Rīgas enerģētikas aģentūra turpināja nodrošināt atbalstu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu veikšanai 
un energosertifikātu sagatavošanai ar pašvaldības 
līdzfinansējumu, kopumā līdz 2019.gada beigām ir saņemti 
103 pieteikumi energoauditu veicināšanai, kurus saskaņā ar 
ieplānoto budžetu ir paredzēts īstenot 2020.gadā 2.ceturksnī.

2020.gadā nepietiekamu resursu dēļ nav veiktas aktivitātes 
daudzdzīvokļu māju enerogauditu un energosertifikātu 
izstrādes organizēšanā

RNP
(sadarbībā ar 

LR EM)

Pēc iedzīvotāju 
lēmuma par ēkas 

siltināšanas 
nepieciešamību

Skatīt aktivitāti 9.1.2. Skatīt aktivitāti 9.1.2.

U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju

13.2.1.  Energoefektivitātes programmas 
valsts un pašvaldību sabiedrisko 
ēku sektorā

RD ĪD 2017.-2020. Rīgas Ezerkrastu vidusskolas, Malienas ielā 89, Rīgā, fasādes 
siltināšanas darbi.

Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas 
bulvārī 29, Rīgā, jumta siltināšanas darbi.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas veselības centra 
“Ķengarags” ēkā Kaņieru ielā 13, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas veselības centra 
“Ziepniekkalns” ēkā Spulgas ielā 24, Rīgā.

13.2.2.  Turpināt pilsētas izglītības 
iestāžu un citu sabiedrisko ēku 
renovāciju, ievērojami samazinot 
siltumenerģijas patēriņu ēku 
apkurei

RD ĪD 2017.-2020. Veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

•  Rīgas Ezerkrastu vidusskolas, Malienas ielā 89, Rīgā, 
fasādes siltināšanas darbi; 

•  Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas 
bulvārī 29, Rīgā, jumta siltināšanas darbi.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 267.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Dravnieku ielā 8, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 232.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Augusta Dombrovska ielā 87, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 244.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Marsa gatvē 8, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 233.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Madonas ielā 24b, Rīgā.
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Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā “Zilbīte”, Malnavas ielā 4, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā “Zvaigznīte”, Zvaigžņu ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā “Mežrozīte”, Rododendru ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 66.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Vesetas ielā 13, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā “Bizmārītes”, Motoru ielā 8, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 123.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Kristapa ielā 39, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 210.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Brūžu ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 223.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Aptiekas ielā 12, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 4.pamatskolas izglītības 
iestādes ēkā Mārkalnes ielā 2, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 4.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Īslīces ielā 10, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 252.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Purvciema ielā 32, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā “Laimiņa”, Kalngales ielā 2, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Ostvalda vidusskolas ēkā 
Dammes ielā 20, Rīgā.
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Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Iļguciema vidusskolas ēkā 
Dzirciema ielā 109, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 47.vidusskolas ēkā 
Skaistkalnes ielā 7, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 31.vidusskolas ēkā Skuju 
ielā 11, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 93.vidusskolas ēkā Sesku 
ielā 72, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 88.vidusskolas ēkā 
Ilūkstes ielā 30, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 75.vidusskolas ēkā Ogres 
ielā 9, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 89.vidusskolas ēkā 
Hipokrāta ielā 27/29, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Imantas vidusskolas ēkā 
Kurzemes prospektā 158, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 84.vidusskolas ēkā 
Lielvārdes ielā 141, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Juglas vidusskolas ēkā 
Malienas ielā 89, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 86.vidusskolas ēkā 
Ilūkstes ielā 10, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Rīnūžu vidusskolas ēkā, 
A.Dombrovska ielā 88, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ēkā, 
Grēcinieku ielā 10, Rīgā.
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Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Hanzas vidusskolas ēkā 
Grostonas ielā 5, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 64.vidusskolas ēkā Ūnijas 
ielā 93, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 45.vidusskolas ēkā 
Ropažu ielā 34, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ēkā 
Vaidavas ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 92.vidusskolas ēkā 
Ulbrokas ielā 3, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai skolas ēkā A.Čaka ielā 139, Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Katrīnas ielā 
5A, Rīgā.

Pamatskola “Rīdze”, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Rīgā.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna ielā 21A, Rīgā.

Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola, Miera ielā 64, Rīgā.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, Bruņinieku ielā 24A  
(1 korpuss), Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Viršu dārzs”, Cimzes ielā 
3, Rīgā.

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa”, Dižozolu 
ielā 8, Rīgā.

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, Kronvalda bulvārī 8, 
Rīgā.

Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestāde, Viestura prospektā 
57, Rīgā.

Rīgas Valdorfskolas sākumskola, Baltā ielā 15, Rīgā – 
pirmsskola.

Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde, Raņķa dambī 3, Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”, Lauku ielā 2B, 
Rīgā.
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Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde, Maskavas ielā 256, 
Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzeme”, Slokas ielā 
130, Rīgā.

Bērnu un jauniešu centrs IK “Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīgā.

Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas sākumskola, Kr.Barona 
ielā 116, Rīgā.

Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, Skrindu 
ielā 1, Rīgā.

Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs (komplekss), Brīvības 
gatvē 384A, Rīgā.

Rīgas 40.vidusskolas sākumskola, Akas ielā 10, Rīgā.

Rīgas Ukraiņu vidusskola, Visvalža ielā 4, Rīgā.

Rīgas Mūzikas vidusskola, Šampētera ielā 98, Rīgā.

Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestāde, Marsa gatvē 16, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Zolitūdes pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkā Imantas 18. līnijā 3A, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 275.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Dižozolu ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā “Mārdega”, Tallinas ielā 64, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 125.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Salacas ielā 28, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 59.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Grostonas ielā 4, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 148.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Tomsona ielā 18, Rīgā.

13.2.3.  Pašvaldības īpašumā esošo 
sabiedrisko ēku energosertifikātu 
izstrādāšana un to izvietošana 
apmeklētāju plūsmai redzamā vietā

RD ĪD 2017.-2020. Darbības veiktas: Rīgas Angļu ģimnāzijas, Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzijas un Rīgas Klasikās ģimnāzijas piebūves būvniecības 
vajadzībām.

Darbības veiktas:

27 izglītības iestādēs.
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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”

2017. – pastāvīgi Veikti: 

•  Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas 
apgaismojuma renovācijas darbi; 

•  Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas 
apgaismojuma renovācijas darbi; 

•  Reģionālā sporta centra “Ķengarags” sporta laukuma 
apgaismojuma uzlabošana; 

•  O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas 
apgaismojuma uzlabošana sporta kompleksā; 

•  Bernu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” sporta zāles 
apgaismojuma nomaiņa; 

•  Rīgas speciālās internātpamatskolas sporta laukuma 
apgaismojuma renovācijas darbi; 

•  Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas 
bulvārī 29 apgaismojuma renovācijas darbi.

Veikti Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas 
apgaismojuma renovācijas darbi, Hipokrāta ielā 24, Rīgā.

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Apuzes ielā 74, Rīgā, t.sk. 
atjaunojot gaismekļus.

Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas 
bulvārī 29, Rīgā, apgaismojuma renovācijas darbi 
(turpinājums).

Teritorijas atjaunošanas darbi Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mežaparks” lietojumā esošajā teritorijā, Stokholmas 
ielā 3A, Rīgā (darbu ietvaros mainīti gaismekļi).

U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu

13.4.1.  Atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšana 
pilsētas energoapgādei, t.sk. 
izmantojot saules enerģiju, 
ūdeņraža tehnoloģijas, ģeotermālos 
energoresursus, biogāzi, biomasu u.c.

REA 2017.-2020. Netiešas aktivitātes, kas ir saistītas ar dalību Eiropas pilsētu 
ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā 
“Energy Cities”, piedalījās regulārās valdes sēdēs, kā arī 
ikgadējā klimata konferencē

Starptautisko projektu ietvaros projektu pieteikumu 
sagatavošana

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 sadarbībā 
ar visām 

izpilddirekcijām

2017. – pastāvīgi Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu 
graustu sakārtošanas procesā, 2019.gadā: 

•  izskatīti jautājumi par 372 NĪ objektiem; 
•  110 graustiem pieņemts lēmums piemērot paaugstināto  

NĪN likmi (3%).

Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu 
graustu sakārtošanas procesā, 2020.gadā:

•  izskatīti jautājumi par 402 NĪ objektiem;
•  83 graustiem pieņemts lēmums piemērot paaugstināto NĪN 

likmi (3%).

AI Monitorings – regulāra apsekošana. Regulāra RD ĪD 
informēšana – mēneša atskaišu iesniegšana.

Monitorings – regulāra apsekošana – aptuveni 500 gab. 
Regulāra RD Īpašuma departamenta informēšana – mēneša 
atskaišu iesniegšana.

PI Graustu un degradēto neapbūvēto teritoriju klasifikācijas 
veikšana sadarbībā ar RD.

Graustu un degradēto neapbūvēto teritoriju klasifikācijas 
veikšana sadarbībā ar RD.

ZI Sastādīti 504 graustu apsekošanas akti. Sastādīti 395 graustu apsekošanas akti.
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14.1.5.  Pastāvīgu finansējuma avotu 
graustu sakārtošanai (fonda) 
izveide

RD ĪD 2015. – pastāvīgi Finansējums tiek piešķirts no kapitālo līdzekļu izlietojuma 
programmas “Rīgas domes Īpašuma departamenta 
darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu 
nodrošinājums” ar atsevišķu RD Pilsētas īpašumu komitejas 
lēmumu.

Finansējums tiek piešķirts no kapitālo līdzekļu izlietojuma 
programmas “Rīgas domes Īpašuma departamenta 
darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu 
nodrošinājums” ar atsevišķu RD Pilsētas īpašumu komitejas 
lēmumu. 

14.1.6.  Visu graustu ar reālu sabiedriskās 
drošības apdraudējumu likvidēšana

RD ĪD 2015.-2020. Izstrādāti jauni ēku novērtēšanas kritēriji, ar mērķi nepieļaut 
sabiedrības drošību apdraudošu graustu veidošanos un 
pakāpeniski tiek likvidēti visi sabiedrības drošību apdraudošie 
grausti. 2019.gadā pieņemti 16 RD un RD ĪD lēmumI par būvju 
piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu.

2020.gadā pieņemti 3 RD un RD ĪD lēmumi par būvju 
piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu, tiek turpināta 
iepriekš pieņemto RD un RD ĪD lēmumu izpilde, tai skaitā arī 
piespiedu izpilde.

14.1.7.  Citu graustu skaita samazināšana 
(t.sk. vidi degradējošu un pilsētas 
ainavu bojājošu)

RD ĪD 2015. – pastāvīgi 2019.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 185 objekti. 2020.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 187 objekti.

ZI 2017. – pastāvīgi ZI nojaukusi 2 vidi degradējošas būves Viskaļu ielā un 
Mangaļsalas ielā. Izsūtīts 61 brīdinājums, kā rezultātā 
nojaukts 21 un sakārtoti 11 grausti.

ZI nojaukusi 4 vidi degradējošas būves.

Izsūtīti 42 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 25 un sakārtoti 
22 grausti.

14.1.9.  Pieostas apkaimju degradēto 
teritoriju revitalizācijas pasākumi

RD PAD, 
izpilddirekcijas 

2017.-2020. Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana: 
Bolderājas karjera pārģērbšanās kabīņu un koka sētas 
remonta darbi.

Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana:

Bolderājas karjera pārģērbšanās kabīņu un koka sētas 
remonta darbi.PI

ZI 2017. – pastāvīgi Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas. Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas.

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 2017.-2018. Veikti piesārņojuma savākšanas darbi pie Bolderājas karjera 
VII kārta. Avārijas darbi naftas produktu savākšanā Juglas 
ezerā. 

Turpinās rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” 
monitorings.

•  Veikti piesārņojuma novēršanas darbi pie Bolderājas 
karjera, VIII kārta.

•  Veikti avārijas darbi Juglas kanālā – naftas produktu 
savākšana.

•  Pēc sanācijas izpēte pie Dzelzceļa muzeja.

U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu

14.3.1.  Noslēgto zemes nomas līgumu 
nosacījumu izpildes kontrolēšana

AI 2017. – pastāvīgi Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto 
mazdārziņu nomas līgumu kontrole, līgumu sagatavošana un 
noslēgšana (10 mazdārziņu biedrības). Papildus noslēgti 8 
zemes nomas līgumi par sakņu dārzu lietošanu.

Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto 
mazdārziņu nomas līgumu kontrole, līgumu sagatavošana un 
noslēgšana (10 mazdārziņu biedrības). 

PI Pastāvīgi. Pastāvīgi.

ZI Kontrolēta 473 mazdārziņu un 178 cita veida pagaidu zemes 
nomas līgumu nosacījumu izpilde.

Kontrolēta 466 mazdārziņu un 178 cita veida pagaidu zemes 
nomas līgumu nosacījumu izpilde.
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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. Noslēdzās plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā Lielās 
ielas apkārtnē būvprojekta izstrāde. Vienlaikus uzsāktas 
iepirkumu procedūras par būvdarbu un būvuzraudzības 
pakalpojumu veikšanu.

Noslēgti līgumi par būvdarbu un būvuzraudzības 
pakalpojumu veikšanu. Uzsākti būvniecības darbi, kuras 
ietvaros notiek aizsargdambja izbūve 1.9 km garā posmā gar 
Lielo ielu – no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

14.4.2.  Applūstošo teritoriju aizsargāšana RD MVD 2019.–2020. Veikti Spilves poldera un sūkņus stacijas atjaunošanas 
izpētes darbi (pievedceļu remonts un teritorijas sakopšanas 
darbi).

Noslēgts līgums par Spilves poldera sūkņu stacijas 
aprīkojuma atjaunošanu, kas tiks veikta 2021.gadā.

AI Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē. Saņemts pārskats 
par Daugavas krastu erozijas izpēti un priekšlikumi 
preterozijas pasākumu veikšanai.

Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē.

PI Nav pieejams finansējums. Nav pieejams finansējums.

ZI Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ.

1.1.1. 14.4.5.  Novadgrāvju un caurteku 
tīrīšana, atjaunošana

RD MVD 2017.-2018., 
pastāvīgi

Nepietiekamā finansējuma dēļ novadgrāvju tīrīšana tiek 
veikts tikai vietās, kur veidojas avārijas situācijas.

Nepietiekamā finansējuma dēļ novadgrāvju tīrīšana tiek 
veikta tikai vietās, kur veidojas avārijas situācijas.

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 2017.-2018., 
pastāvīgi

2019.gadā nozāģēti 168 sausie un bojātie koki. Sakopjot 
ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 71824.7 m³ 
atkritumu.

2020.gadā nozāģēti 226 avārijas, sausie un bojātie koki, kā 
arī 19 zari. Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika 
izvesti 68361,7 m3 atkritumu.

RV15 Laba vides kvalitāte

U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)

15.1.1.  Parku, pagalmu u.c. labiekārtojums 
(rotaļlaukumi, soliņi u.c.)

RD MVD 2017.-2019. Veikts Zaļā veloceliņa (Mārupītes parks) uzturēšana, 
remonts. Parku infrastruktūras atjaunošana – gājēju celiņu 
atjaunošana Kanālmalas apstādījumos, Candera ielas skvērā, 
trepju atjaunošana Vērmanes dārzā, Mārupītes krastu 
stiprināšana Arkādijas parkā, celiņu, kāpņu un atbalsta sienu 
atjaunošana Jaunatnes dārzā.

Tika pabeigti celiņu segumu, kāpņu un atbalsta sienu 
atjaunošanas darbi Jaunatnes dārzā.

Veikta Zaļā veloceliņa (Mārupītes parks) uzturēšana  
un remonts.

AI 1.  Veikta Rumbulas apkaimē pie Mazjumpravas muižas esošas 
betona sienas augstvērtīga mākslinieciska izkrāsošana – 
apgleznošana. 

2.  Izveidoti 3 rotaļu – sporta laukumi Dagdas ielā 6, Kameņu 
ielā pretī Ūbeļu ielai 7, Ķengaraga parkā, Maskavas dārzā. 

3.  Daugavas promenādes labiekārtojums (skatīt 9.2.2.)

1.  Nodots ekspluatācijā rotaļu laukums Dagdas ielā 6 2020.g., 
tiek regulāri apsekots un uzturēts.

2.  Pie Mazjumpravmuižas ierīkots atpūtas – piknika laukums 
un automašīnu apstāšanās vieta (skat 3.2.3.). 

3.  Daugavas promenādes labiekārtojums (skatīt 9.2.2.).
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4.  Zirņu pussalas labiekārtojuma projekta izstrāde Dārziņu 
apkaimē. Uzbūvēts tilts pie slūžām padarot pieejamu 
vēsturiski izveidojušos peldvietu Dārziņu apkaimē.

5.  Rekreācijas terases izbūves Jāņogu ielā 48 Dārziņu 
apkaimē projektēšanas darbu uzsākšana, vecās sūkņu 
stacijas nojaukšana.

6.  Linavas ielā 1 realizēts apkaimju konkursa finansēts 
projekts – vingrošanas laukums jauniešiem (nodots 
ekspluatācijā 2021.gada sākumā).

PI Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu laukumu 
ierīču un aprīkojuma atjaunošanas darbi

Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu laukumu 
ierīču un aprīkojuma atjaunošanas darbi.

ZI Uzturēti un apsaimniekoti 22 bērnu rotaļlaukumi. Uzturēti un apsaimniekoti 26 bērnu rotaļlaukumi.

SIA “Rīgas meži” Pastāvīgi atjaunotas un uzturētas parku arhitektūras mazās 
formas, rotaļu laukumu apsaimniekošana. 

Uzvaras parks – sakuru (ķiršu) stādījumu izveide ekoloģisko 
stādījumu zonā. Līvu laukums – kapilārās, automātiskās 
laistīšanas sistēmas izbūve.

Pastāvīgi atjaunotas un uzturētas parku arhitektūras mazās 
formas, rotaļu, vingrošanas un suņu pastaigu laukumu 
apsaimniekošana.

Esplanādē izveidots vides objekts ”Jaunā sākums” (nokaltis 
koks pārveidots vides objektā) – veic SIA “Rīgas meži”. 
Nordeķu parkā izveidots labirints no augiem – veic SIA 
“Rīgas meži”. Ēbeļmuižas parkā sadarbībā ar Starptautisko 
kosmetoloģijas koledžu izveidots ceriņu un sīpolpuķu 
stādījums. 

Veikta kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” Lielā bērnu 
rotaļu laukuma iekārtu pārkrāsošana un remonts.

15.1.3.  Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) labiekārtošana un 
apsaimniekošana saskaņā ar dabas 
aizsardzības plāniem

SIA “Rīgas meži” 2017.-2019. Strazdumuižas parka apsaimniekošana saskaņā ar dabas 
aizsardzības plāniem. Dabas liegumā “Cenas tīrelis” regulāri 
veikta teritorijas sakopšana, atkritumu izvešana. 

Veikts skatu torņa remonts (nomainīti bojātie 3 šķērsbalsti). 
Laipa regulāri atbrīvota no kritušajiem kokiem.

Strazdumuižas parka apsaimniekošana saskaņā ar dabas 
aizsardzības plāniem.

Veikts Cenas purva laipas remonts, atjaunoti 400 m.  
Lai atvieglotu apmeklētāju kustību, laipas platums 
izremontētajā posmā ir palielināts no 60 cm uz 80 cm. 

RD MVD Tiek veikta pļavu pļaušana (105.2 ha), krūmu (10.36 ha) un 
invazīvo sugu ierobežošana (9 ha), mikrolieguma (Spilves 
pļavās) apsaimniekošana (3.07 ha). Veikta aizsargājamo koku 
(ĪADT kategorija) sakopšana – 14. gab. 

Pēc nepieciešamības tika remontēts un atjaunots ĪADT 
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums, t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, 
robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, 
aploki. 

Atjaunots aploka daļa (488 m) dabas parka “ Piejūra dabas 
lieguma zonā “Daugavgrīva”. 

Tiek veikta pļavu pļaušana (119.37 ha), mikrolieguma  
(Spilves pļavās) apsaimniekošana (3.07 ha).

Papildus tika veikta pļavu ganīšana ar mobilo ganāmpulku 
dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Vakarbuļļi” 
17.84 ha platībā. Invazīvās sugas, t.i. Sasnovska latvāņa 
ierobežošana, t.sk., ĪADT (9 ha).

Svešzemju sugu – vārpainā korinte un krokainā roze 
izzāģēšana un augu sakņu izrakšana (3.13 ha), Kanādas 
zeltslotiņas pļaušana (1.05 ha) un tatārijas salāta izravēšana 
(4.17 ha). 14.07.2020. papildus tika rīkota talka Tataŗijas salāta 
ravēšanai.
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Turpinās darbs Eiropas Komisijas LIFE programmas atbalstīta 
projekta LIFE15NAT/LV/000900 „Piekrastes biotopu 
aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta)  
(LIFE CoHaBit)” ietvaros.

Bioloģiski vērtīgo pļavu atjaunošana – krūmu ciršana 
dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Daugavgrīva” un 
“Vakarbuļļi”, Dabas liegumā Jaunciems”, Spilves mikroliegumā, 
dabas liegumā “Vecdaugava” (18.27 ha).

Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) sakopšana –  
12. gab. 

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT 
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums – takas, laipas, informatīvie stendi, 
robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, 
aploki.

15.1.4.  Jauna dabas aizsardzības plāna 
izstrāde DP “Piejūra”

RD MVD sadarbībā 
ar Dabas 

aizsardzības 
pārvaldi un citām 

pašvaldībām

2017.-2018. Eiropas Komisijas LIFE programmas atbalstīta projekta 
LIFE15NAT/LV/000900 „Piekrastes biotopu aizsardzība 
dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta) (LIFE CoHaBit)” 
ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde izstrādā/ uzrauga 
dabas aizsardzības plāna izstrādi. Plāna izstrādes uzraudzības 
grupa decembrī saskaņoja izstrādāto dabas aizsardzības 
plānu nodošanai VARAM ministram akceptēšanai.

21.04.2020. apstiprināts ar VARAM rīkojumu Nr.1-2/66.

15.1.5.  Dabas parku labiekārtošana 
saskaņā ar dabas aizsardzības 
plāniem

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Regulāri vākti atkritumi. Lai mazinātu transporta līdzekļu 
kustību, uzstādītas septiņas slēdzamas koka barjeras.

Mangaļsalā uzsākta divu pastaigu laipu rekonstrukcija. Dabas 
parkā “Piejūra” Kalngales promenādei no Kalngales dzelzceļa 
stacijas līdz Rožu kāpai veikti seguma tīrīšanas darbi ( ar 
traktortehniku un tīrīšanas birsti), regulāri veikta atkritumu 
savākšana, izvešana un atjaunots viens bojātais promenādes 
sols.

RD MVD Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT 
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums, t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, 
robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, 
aploki.

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT 
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums – takas, laipas, informatīvie stendi, 
robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, 
aploki.

15.1.7.  Jaunu un videi draudzīgu 
apstādījumu uzturēšanas 
tehnoloģiju ieviešana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša 
tehnika un ievērotas agrotehniskās prasības. Izbūvēta 
automātiskā laistīšanas sistēma Līvu laukumā. Ierobežota 
celiņu apstrāde ar pretslīdes materiālu – sāli. Apstādījumu 
apdobju mulčēšana ar šķeldas un komposta maisījumu.

Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša 
tehnika un rokas instrumenti un ievērotas agrotehniskās 
prasības.

Izmantojam automātisko laistīšanas sistēmu Līvu laukumā. 
Ierobežojam celiņu apstrādi ar pretslīdes materiālu – sāli 
(to lietojam tikai, lai novērstu kaisāmā materiāla sasalšanu). 
Gājēju celiņu apstrāde tiek veikta ar granti, sīkšķembām. 
Apstādījumu apdobju mulčēšana ar šķeldas un komposta 
maisījumu.

15.1.8.  Apstādījumu kopšanas 
mehanizācijas līmeņa uzlabošana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas 
vienības: 2 tehnikas vienības, 2 agregāti, 6 mazās 
mehanizācijas vienības, 10 rokas mehāniskie instrumenti.

Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas 
vienības: 1 agregāts, 1 mazās mehanizācijas vienība, 28 rokas 
mehāniskie instrumenti.
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15.1.9.  Apsaimniekojamajās teritorijās 
augošo dižkoku, dendroloģiski 
vērtīgo koku monitorings un 
kvalitatīva kopšana, nodrošinot 
regulāru periodisko piebarošanu 
ar agrotehniski atbilstošām un 
inovatīvām metodēm

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Izveidots mežu teritorijās augošo dižkoku reģistrs, lai 
nodrošinātu to aizsardzību. Koku monitorings nepietiekams. 
Apstādījumos augošie koki tiek regulāri kopti. 

Apsaimniekojamajās teritorijās augošo dižkoku monitorings 
nepietiekams, kas ir RD MVD kompetences jautājums. 
Aizsargājamo koku monitorings ir Rīgas pilsētas Būvvaldes 
kompetence. Apstādījumos augošie koki tiek regulāri kopti 
(vainagu kopšana, stumbra aizsardzība, jauno dendroloģiski 
vērtīgo koku laistīšana, barošana).

RD MVD Sakopti 14 valsts un vietējas nozīmes aizsargājami koki. Sakopti 12 valsts un vietējas nozīmes aizsargājami koki.

15.1.11.  Periodiska dekoratīvo stādījumu 
un to elementu (ziemciešu 
dobes, krūmu grupas, dzīvžogi) 
atjaunošana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Budžeta plāna ietvaros stādījumu un to elementu 
atjaunošana.

Budžeta plāna ietvaros stādījumu un to elementu 
atjaunošana.

15.1.12.  Nodrošināt apstādījumu teritorijas 
un ar tām saistīto labiekārtošanas, 
aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu 
un elementu savlaicīgu kopšanu un 
uzturēšanu

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Pastāvīgs darbs. Garkalnes novadā pie rekreācijas objektiem Asaru ezers 
un Peldezers noslēgta vienošanās starp Garkalnes novada 
domi un SIA “Rīgas meži” par rekreācijas vietu uzturēšanu un 
apsaimniekošanu.

15.1.13.  Informācijas sistēmas par Rīgas 
pilsētas parkiem izveidošana

RD MVD 2017.– pastāvīgi Šobrīd nav plānots veikt šādu pasākumu. Informācija par 
dārzu, parku un skvēru platībām un teritoriju kartoshēmas ir 
RD 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. 
RD-17-83-lī.

Informācija par dārzu, parku un skvēru platībām un 
teritoriju kartoshēmas ir RD 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī.

15.1.14.  Rīgas pilsētas kultūras un 
atpūtas zonas “Mežaparks” 
apsaimniekošana

RD sadarbībā ar 
SIA “Rīgas meži”

2017.– pastāvīgi Pastāvīgs darbs. Notiek estrādes rekonstrukcijas darbi. Pastāvīgs darbs. Notiek estrādes rekonstrukcijas B1 un B2 
posma darbi.

15.1.15.  Mežaparka turpmākās attīstības 
nodrošināšana – lokālplānojuma 
realizācija

RD 2016.–2020. Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas 2.kārtas 1.posma 
darbi.

Mežaparka Lielās estrādes 2.kārtas 2.posma darbi.

15.1.16.  Kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšana un pilnveidošana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Izpļautas piemiņas vietas Bumbu kalnā un Kleistos 
(Daugavpils pulka piemiņas vieta), kopā ar Vācijas armijas 
karavīru grupu sakopta ebreju apbedījumu vieta Biķernieku 
mežā un izpļauta Nacisma upuru piemiņas vieta Dreiliņu mežā. 
Atjaunots Babītes pilskalna informācijas stends. Ziemassvētku 
kauju piemiņas vietas veikti uzturēšanas darbi, laboti 
ierakumu malu stiprinājumi, nomainīts zemnīcas izsistais logs, 
regulāri veikta atkritumu savākšana un izvešana.

Apkopota informācija par Ropažu novadā esošo vēsturisko 
kokogļu dedzināšanas uzkalniņu atrašanās vietām. To 
aizsardzības statusa ieviešana RM iekšējā klasifikatorā.

AI 1.  Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas labiekārtojums un 
aprīkojums ar vēsturiskajām dzirnavu malšanas iekārtām 
(skatīt 3.2.3.) 

2.  Izstrādātajiem projektiem – 2 teritorijām 
Mazjumpravmuižā ir izsludināts iepirkums, realizācija 2020.
gadā.

1.  Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas labiekārtojums un 
aprīkojums ar vēsturiskajām iekārtām.

2.  Realizēti divi labiekārtojuma projekti Mazjumpravmuižā 
(15.1.1.).
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ZI Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta 
bateriju izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta 
izstrādāšanai un realizācijai netika piešķirti.

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta 
bateriju izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta 
izstrādāšanai un realizācijai netiek piešķirti.

RD MVD Vēsturisko parku uzturēšana, tai skaitā aizsardzība un 
izmantošana sabiedrības interesēs un ekoloģiskās un 
ainaviskās kvalitātes paaugstināšana.

Vēsturisko parku uzturēšana, tai skaitā aizsardzība un 
izmantošana sabiedrības interesēs un ekoloģiskās un 
ainaviskās kvalitātes paaugstināšana.

15.1.20.  Vides kvalitātes uzlabošana SIA “Rīgas meži” 2017.-2019. Patstāvīgs darbs. Patstāvīgs darbs.

PI Pastāvīgi. Pastāvīgi.

ZI Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ.

RD MVD Tiek veikta regulāra ĪADT un Rīgas pilsētas īpašumā esošo 
mežu kopšana. Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves 
“Kleisti” monitorings.

Tiek veikta regulāra ĪADT un Rīgas pilsētas īpašumā esošo 
mežu kopšana.

Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” 
monitorings.

AI 2017. – pastāvīgi Regulāri vasaras mēnešos tiek veikts Daugavas peldūdens 
kvalitātes monitorings.

Regulāri vasaras mēnešos tiek veikts Daugavas peldūdens 
kvalitātes monitorings.

15.1.21.  SIA “Rīgas meži” meža 
apsaimniekošanas plāna (MAP) 
aktualizēšana un īstenošana

SIA “Rīgas meži” 2017.-2018. Patstāvīgs darbs. Patstāvīgs darbs.

15.1.22.  Mežu iedalīšana funkcionālajās 
zonās atkarībā no rekreatīvās 
slodzes un pieļaujamās darbības 
noteikšana katrā zonā

SIA “Rīgas meži” 2017.-2020. Veikta pameža kopšana – kopā 114,08 ha (tai skaitā 
Mežaparkā – 54,2 ha). Sociālajām vajadzībām izsniegta malka 
315 m3. Veikta ainavu izlases cirte Mežaparkā 8,75 ha platībā.

Uzsākts darbs pie datu ievākšanas un analīzes Ainavu 
ekoloģiskā plāna izveidei. Sagatavotas vadlīnijas ainaviski 
jūtīgu teritoriju meža ainavu dizaina plānu izveidei. Notiek 
darbs pie meža ainavu dizaina plāna izstrādes Juglas mežam.

15.1.23.  Normatīvo aktu prasībām 
atbilstošu peldvietu izveidošana

AI 2017.-2018. Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši 
piešķirtajam finansējumam.

Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši 
piešķirtajam finansējumam. 

PI Aprīkota peldvieta “Lucavsalas līcis”. Jaunas nav ierīkotas.

ZI 2017. – pastāvīgi Veiktas Vecāķu, Ķīšezera un Juglas ezera peldvietas 
peldūdens kvalitātes 24 laboratoriskās pārbaudes. 

Vecāķu peldvietai piešķirts Zilais karogs.

Veiktas Vecāķu, Ķīšezera un Juglas ezera peldvietas 
peldūdens kvalitātes 25 laboratoriskās pārbaudes.

Vecāķu peldvietai piešķirts Zilais karogs.

15.1.25.  Juglas ezera krasta attīrīšana, 
peldvietas un aktīvās atpūtas 
zonas izveide pie Strazdumuižas

ZI 2017.-2021. 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.
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15.1.26.  Ūdenstilpju krastu infrastruktūras 
attīstīšana un labiekārtošana

PI 2017. – pastāvīgi Koka gājēju laipu uzstādīšana Vakarbuļļu peldvietas kāpu 
zonā.

Koka atbalsta sienas renovācija Vakarbuļļu peldvietas kāpu 
zonā.

ZI Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 7 atpūtas vietas pie 
ūdenstilpēm Vecāķos, Mangaļsalā, pie Dambjpurva, Bābelīša 
un Juglas ezeriem, Velnezera un Gaiļezera. 

Iekārtota autostāvvieta pie Vecāķu peldvietas.

Izpļauti un izvākti ūdensaugi no Bābelīša ezera, kā arī 
nostiprināta nogāze un iežogots volejbola laukums pie ezera.

Uzstādīti soliņi Vecāķu pludmalē – 4, pie Bābelīša ezera – 1 

Uzstādīti mangali pie Dambjpurva ezera -2, pie Bābelīša 
ezera – 3

Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 7 atpūtas vietas pie 
ūdenstilpēm Vecāķos, Mangaļsalā, pie Dambjpurva, Bābelīša 
un Juglas ezeriem, Velnezera un Gaiļezera.

Uzstādīti soliņi Vecāķu pludmalē – 6.

Gājēju laipas izbūve Mangaļsalā.

Izstrādāts skatu platformas atjaunošanas un labiekārtošanas 
projekts pie Juglas ezera Strazdumuižā. 

RD MVD Izveidota laivu piestātne Juglas ezerā. Juglas – Baltezera 
kanāla piestātnes aprīkotas ar navigācijas gaismekļiem.

Juglas ezerā, Juglas – Baltezera kanāla piestātnes aprīkotas 
ar navigācijas gaismekļiem.

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

RD MVD
(sadarbībā ar 
RD SD, RD ĪD)

2017.-2018. RD Publisko ūdeņu iznomāšanas starpnozaru komisijā 
izskatīti jautājumi par publisko ūdeņu iznomāšanu, komisija 
atbalstījusi laipas izveidi Juglas ezerā un piepūšamo ūdens 
atrakciju izvietošanu Ķīšezerā.

1.  Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai 
Daugavmalas promenādei, kopā 5,7 km garumā. 

2.  Nodrošināta kafejnīcas darbība vasaras sezonā pie 
peldvietas ‘’RUMBULA’’.

3.  Sakārtota vēsturiski nozīmīga vieta – Mazjumpravmuižas 
Dzirnavu ēka ar vēsturisku aprīkojumu kā ‘’Dzirnavu 
muzejs’’.

4.   Labiekārtotas rekreācijas teritorijas ar sauļošanās zviļņiem 
Dārziņu apkaimē Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas – 3 
gabiona soliņi, 5 betona zviļņi, 1 ģērbtuve, atjaunota senā 
laivu novietne, uzstādīts informatīvs stends, atjaunotas 
noejas kāpnes ar margām un Dārziņu 21.līnijas – 3 koka 
soliņi, 1 ģērbtuve, 1 velonovietne.

5.  Sauļošanās koka terašu atjaunošana pie bij. Sarkanā 
Kvadrāta Daugavas promenādē.

RD Publisko ūdeņu iznomāšanas starpnozaru komisijā 
izskatīti jautājumi par publisko ūdeņu iznomāšanu.

15.1.28.  Pašvaldības īpašumā esošo 
apstādījumu teritoriju un objektu 
(t.sk. ielu un pašvaldības izglītības 
iestāžu teritorijas) apsekošana un 
izvērtēšana

RD MVD 2017.-2019. Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu 
ierobežošana, mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves 
pļavās). Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) 
apsekošana un sakopšana – 14 gab.

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT 
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums, t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, 
robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, 
aploki. 

Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku 
apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana. Jauno ielu 
stādījumu kopšana t.sk., laistīšana, mēslošana. Ielu koku 
augšanas apstākļu uzlabošana, veicot piebarošanu ar 
kompostu un bioloģiski aktīvajām vielām Ģertrūdes ielā, 
Lāčplēša ielā, Latviešu strēlnieku laukumā. Ielu stādījumu 
ierīkošana Krasta ielā (120 koki un 2433 krūmi) un ielu 
koku stādījumu atjaunošana Brīvības gatvē, Gaujas ielā, K. 
Valdemāra ielā, Lienes ielā, Sesku ielā, Maskavas ielā, J. Asara 
ielā, Tērbatas ielā u.c., kopā 142 koki. Veikta ielu apstādījumu
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Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku 
apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana. Jauno ielu 
stādījumu kopšana t.sk., laistīšana, mēslošana. Ielu stādījumu 
atjaunošana Brīvības gatvē, Ģertrūdes ielā, K. Valdemāra ielā, 
Tērbatas ielā, Skolas ielā, Hanzas ielā, Durbes ielā u.c. 

Veikta ielu apstādījumu koku inventarizācija Gaiziņa, 
Vaiņodes, Valmieras, Jelgavas, Krēslas, Timoteja, Auduma, 
Ļermontova, Carnikavas, Rūpniecības u.c.ielās.

koku inventarizācija Lauku ielā, Gustava ielā, Lienes ielā, 
Liepājas ielas posmā, Mārupes ielā, Āgenskalna ielā, Vecāķu 
prospekta posmā, Vienības gatves posmā, Tadaiķu ielas 
posmā, Upes ielā, Struktoru ielā, Viskaļu ielā, Zvejnieku ielas 
posmā, Sapieru ielā, Pērnavas ielas posmā, Terēzes ielā.

Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu 
ierobežošana, mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves 
pļavās).

Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) apsekošana un 
sakopšana – 12. gab.

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT 
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) 
labiekārtojums – takas, laipas, informatīvie stendi, 
robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, 
aploki.

Būvvalde
(sadarbībā ar RD 

MVD, PI, AI, ZI)

2017. – pastāvīgi Tikšanās ar vairākām NVO (Apkaimju alianse, Pilsēta 
cilvēkiem u.c.), kuras RD rakstiskā veidā iesniedza 
priekšlikumus par pilsētvides uzlabošanu. Uzklausot 
klātienē priekšlikumus un izdiskutējot, ir veikti priekšdarbi 
priekšlikumu realizēšanā (koku ciršanas atļauju meklētājs, 
komunikācija utt.) Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā.

1.  Par godu sadraudzības pilsētai Varšava ir apzināti 
pašvaldības īpašumā esošie zemesgabali un veikti RD 
lēmumprojekta izmaiņas ieslēdzot zemesgabalus tabulā 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

2.  Izvērtēts zemesgabals Mazā Krasta ielā sadraudzības 
pilsētai Kišiņevai par godu skvēra izveidošanai.

Rīgas pilsētas būvvalde ir nodrošinājusi izsniegto koku 
ciršanas atļauju meklētāja pieejamību sabiedrībai – https://
www.rpbv.lv/koki/ 

Parakstītas vienošanās ar tādām nevaltiskām organizācijām, 
kā Apeirons, Vides Aizsardzības klubs, Rīgas apkaimju 
alianse, Apvienību “Pilsēta cilvēkiem”.

Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā

ZI – Darbība nav veikta. Izpilddirekcijas valdījumā nav 
apstādījumu.

15.1.29.  Krīdenera dambja un tā 
turpinājuma līdz Daugavas 
krastmalai attīstība

AI
(sadarbībā ar RD ĪD, 

RD MVD)

2017.-2020. 1.  Nepieciešami Jaunie plānošanas dokumenti. 
2.  Tiek vestas sarunas ar RD struktūrvienībām par vienas 

laivu nolaišanas vietas izveidi.

1.  Nepieciešami Jaunie plānošanas dokumenti.
2.  Notiek sarunas ar RD struktūrvienībām par vienas laivu 

nolaišanas vietas izveidi. 

15.1.30.  Skvēra Rīgas centrā starp ēkām 
Tērbatas ielā 30 un Brīvības 
ielā 124 labiekārtošana

AI
(sadarbībā ar  

RD ĪD)

2017.-2020. Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. 1.Pilnībā netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ, lai veiktu 
projekta izstrādi. Regulāri veikti uzstādītā rotaļu laukuma 
uzraudzības darbi.

15.1.31.  Rīgas parku un skvēru 
atjaunošanas darbi Rīgas 
vēsturiskajā centrā

RD ĪD 2019.-2020. Atjaunošanas darbi tiks uzsākti 2020.gadā. Atjaunošanas darbi tiek īstenoti sadarbībā ar VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi”. Projekta aktivitātes Dailes teātra skvērā 
un Strēlnieku laukuma skvērā tiks pabeigtas 2021. gadā.

308



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

15.1.32.  Kultūras un atpūtas parka 
“Mežaparks” attīstība

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Estrādes rekonstrukcijas darbi. Izbūvēti kanalizācijas tīkli un 
ēkas Kokneses prospektā 39 pieslēgtas pilsētas kanalizācijas 
tīkliem.

Labiekārtota krastmala (nostiprināts krasts un izvietoti  
8 soliņi).

Estrādes rekonstrukcijas B1 un B2 posma darbi. Izbūvēti 
kanalizācijas un ūdensvada tīkli no Ostas prospekta 
un Atpūtas alejas krustojuma līdz Ķīšezera krastmalai. 
Demontētas vidi degradējošās ēkas Meža prospektā 5.

Izveidot marķējums autostāvvietai Meža prospektā 5.

15.1.33.  Parku revitalizācija (Dzegužkalna 
atpūtas parks, Anniņmuižas parka 
izveide, Viesturdārza, Jaunatnes 
dārza revitalizācija)

SIA “Rīgas meži” 2017.-2020. Jaunatnes dārza revitalizācija, Candera ielas skvēra celiņu 
atjaunošana, Arkādijas parkā nostiprināts posms erodējušā 
Mārupītes krasta, Uzvaras parkā izveidots sakuru (ķiršu) 
stādījums ekoloģisko stādījumu zonā, Vērmanes dārzā 
atjaunotas kāpnes uz estrādi, Kanālmalas apstādījumos 
nomainīts celiņa segums pie soliņa G. Kūfaltam, Līvu laukumā 
izbūvēta kapilārā , automātiskā laistīšanas sistēma.

Uzsākta Aldara parka rekonstrukcija. Uz darbinieku telpām 
Arkādijas parkā izbūvēts gāzes pievads.

15.1.34.  Daugavas krastmalas 
labiekārtojums (ar tehnisko būvju 
rekonstrukciju Dārziņu apkaimes 
teritorijā)

AI 2019.-2020. Tika izvērtēts labākais un efektīgākais pielietojums 
rekonstruējamai būvei.

Dārziņu apkaimē Jāņogu ielā 48 terases projekta 
sagatavošanas darbi –rekreācijas terase izbūvei, nojaukta 
vecā sūkņu stacija.

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 2017.-2018. Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, 
dabas liegumi “Vecdaugava” un “Jaunciems”) – nopļauti 
108,27 ha, no kuriem pieteikti Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
maksājumiem 56,13 ha, t.sk., 40,41 ha bioloģiski vērtīgie zālāji. 

2019.gadā tika ielaisti 1 565 000 nēģu kāpuri Daugavā un 100 
000 nēģu kāpuri Mārupītē.

Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, 
dabas liegumi “Vecdaugava” un “Jaunciems”) – nopļauti 
122.44 ha, no kuriem pieteikti Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
maksājumiem 66.63 ha, t.sk., 49.76 ha bioloģiski vērtīgie 
zālāji. Veikta pļavu ganīšana ar mobilo ganāmpulku dabas 
parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Vakarbuļļi” 17.84 ha 
platībā.

2020.gadā Juglas ezerā notika zivju resursu papildināšana, 
ielaižot 2 tonnas (apmēram 4000 gab., 1 mazuļa svars līdz 
500 gramiem) divgadīgus līdaku mazuļus.

AI Teritorija ap Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā ielaistas zivis, 
tiek regulāri saudzīgi kopts un uzturēts finansējuma ietvaros. 
Strūklakas apsaimniekošanas darbi. 

1.Daugavmalas promenādes ūdens malas un teritorijas ap 
Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā ielaistas zivis, tiek regulāri 
saudzīgi koptas un uzturētas finansējuma ietvaros. Strūklakas 
apsaimniekošanas darbi.

ZI 2017. – pastāvīgi Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša 
saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija 2 379 000 m2 
platībā.

Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša 
saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija 2 410 646 m2 
platībā.

309



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

1.1.1. 15.2.4.  Ierobežot invazīvās 
sugas – Sosnovska 
latvāņa izplatību

RD MVD sadarbībā 
ar izpilddirekcijām 
un Administratīvo 

inspekciju

2017. – pastāvīgi Atbilstoši plānam, 2019.gadā veikta Sosnovska latvāņa 
ierobežošana pašvaldības zemes īpašumos, aptuveni 9 ha 
platībā.

2020.gadā veikta Sosnovska latvāņa ierobežošana 
pašvaldības zemes īpašumos, aptuveni 9 ha platībā.

ZI – Darbība nav veikta – valdījumā nodotajās teritorijās nav 
konstatēti latvāņi.

AI Regulāra kopšana sadarbībā ar RD MVD. Regulāra kopšana sadarbībā ar RD MVD.

PI Pastāvīgi. 

2019.gadā invazīvās sugas pašvaldības teritorijās netika 
konstatētas.

Pastāvīgi. 

2020.gadā invazīvās sugas pašvaldības teritorijās netika 
konstatētas.

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 2017. – pastāvīgi Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. 1.  Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. 

2.  Sadarbība ar Daugavai iespējamiem notekūdeņu ieplūdes 
izraisītājiem.

PI Nav pieejams finansējums. Nav pieejams finansējums

RD MVD Veikta kuģa vraka apsekošana Audupē un noteiktas tā 
izcelšanas izmaksas.

Attīrīts pilsētas kanāls no atkritumiem posmā no tiltiņa pie 
Bastejkalna līdz Brīvības laukumam.

RD PAD 2020. – 2022. Sagatavots un iesniegts projekta “Jaunu lietus ūdens 
attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu 
ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater)” 
pieteikums.

Veikta datu vākšana un apkopošana risinājuma izstrādei 
projekta “Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu testēšana 
bīstamu vielu un toksīnu ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā 
(CleanStormWater)” ietvaros.

15.3.5.  Mazo upīšu gultņu un krastu 
atbilstoša tīrīšana

RD MVD 2017. – pastāvīgi Avārijas darbu veikšana: Bišumuižas grāvī sanesumu un 
aizdambējumu likvidēšana. Bebru aizsprostu likvidēšana 
Bišumuižas grāvī, Mārupītē, Lāčupītē un Šmerļupītē. 
Strazdupītes attīrīšana no atkritumiem. Niedru pļaušana 
Daugavas daļā Bieķengrāvī. No Mārupītes, Strazdupītes, 
Lāčupītes izcelti tajās iekrituši koki.

Avārijas darbu veikšana: Bišumuižas grāvī sanesumu un 
aizdambējumu likvidēšana. Bebru aizsprostu likvidēšana 
Bišumuižas grāvī, grāvī pie Rumbulas peldvietas, Lāčupītē 
un Šmerļupītē. Mārupītes attīrīšana no atkritumiem. No 
Mārupītes, Strazdupītes, Lāčupītes izcelti tajās iekrituši koki.

AI Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana 
(regulāra malu appļaušana un sakopšana) finansējuma 
ietvaros.

Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana 
(regulāra malu appļaušana un sakopšana) finansējuma 
ietvaros.

PI Lucavsalas ziemeļu daļas peldvietas krastu tīrīšana – 
ūdenszāļu izpļaušana.

Lucavsalas ziemeļu daļas peldvietas krastu tīrīšana.
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15.3.8.  Novadgrāvju un caurteku tīrīšana RD MVD 2016.-2018. Veikta caurteku aizsargrestu tīrīšana 13 caurtekām zem ielām Veikta caurteku aizsargrestu tīrīšana 23 caurtekām zem ielām.

AI 2017. – pastāvīgi Sadarbībā ar RD MVD un ar Dārziņu apkaimes biedrībām 
notika Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku 
ierīkošanu un esošo tīrīšanu finansējuma ietvaros.

Sadarbībā ar RD MVD un ar Dārziņu apkaimes biedrībām 
notika Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku 
ierīkošanu un esošo caurteku tīrīšanu pieejamā finansējuma 
ietvaros.

ZI 2019. Novadgrāvja attīrīšana un caurtekas malas betonēšana pie 
Bābelīša.

Darbība nav bijusi nepieciešama.

15.3.11.  Ūdens kvalitātes rādījumu regulāra 
veikšana Daugavā 

AI 2017. – pastāvīgi Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings (no 
marta līdz decembra beigām).

Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings (no 
marta līdz decembra beigām).

U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām

15.4.1.  Bezizmešu mobilitātes ieviešanas 
veicināšana

REA 2017. – pastāvīgi 2019.gadā uzsākti un turpināti 2 projekti (HUPMOBILE un 
GreenSAM) bezizmešu mobilitātes jomā.

Projekta “Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” mērķis –  
veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, 
galvenokārt, vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem. IKT 
tehnoloģiju, tai skaitā blokķēdes – pielietojuma potenciāla 
izpēte.

Projekta “Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte 
(HUPMOBILE)” mērķis – veidot integrētu mobilitātes 
risinājumu plānošanu ostu pilsētās un tām piegulošās 
teritorijās. Viedas mobilitātes ITS risinājuma pilotprojekta 
izstrāde, lai demonstrētu uz ITS balstītu mobilitātes 
pārvaldību pilsētvidē.

2020.gadā ir noslēdzies starptautiskais projekts 
“E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas 
jūras reģionā (BSR electric”, tā ietvaros un arī turpmāk Rīgas 
1.slimnīcā tiek lietoti divi pasažieru e-skūteri un Rīgas Matīsa 
kapos – viens pasažieru/kravas e-skuters.

Starptautiskā projekta “Multimodālas pilsētas (cities.
multimodal)” ietvaros tika atklāts Latvijā pirmais mobilitātes 
punkts.

Tika turpināti arī starptautiskie projekti:

1.  “Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” ar mērķi veicināt 
zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, galvenokārt, 
vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem. Inovatīvas 
tehnoloģijas – blockchain – pielietojuma potenciāla izpēte. 

2.  “Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte 
(HUPMOBILE)” ar mērķi nodrošināt vienotu pieeju 
integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, 
ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai ostu pilsētās un 
tām piegulošās teritorijās, kā arī pašās ostās. Ņemot vērā 
pilsētas transporta komplekso kontekstu, HUPMOBILE 
projekta ietvaros tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta 
un visaptveroša pieeja, kas pēta transporta sistēmu, 
tās darbības priekšnoteikumus, attīstības dinamiku, u.c. 
aspektus. Projekts fokusējas uz pilsētvides transporta 
lietotājiem, pētot to dzīvesveidu, sociāli ekonomisko 
statusu, līdzšinējos mobilitātes ieradumus.

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

Sakarā ar bezizmešu transportlīdzekļu ekspluatāciju, CO2 
samazinājums ir aptuveni 39 tonnas (pašlaik uzņēmumā tiek 
lietoti 16 elektromobiļi).

Pašlaik RP SIA “Rīgas satiksme” tiek lietoti 16 elektromobiļi 
un CO2 samazinājums 2020. gadā ir aptuveni 39,8 tonnas

CO2 samazinājums 2020. gadā, nobraucot zaļos km 
(tramvajs/trolejbuss), 48,5 % (īpatsvars no visiem 
pasažiervietu km).
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15.4.3.  Gaisa kvalitātes aspektu 
ievērošana kurināmā izvēlē

AS “Rīgas siltums”, 
REA

2017. – pastāvīgi Lai nodrošinātu zemākas kvalitātes biomasas kurināmā 
aizvietošanu ar augstākas kvalitātes klases kurināmo siltuma 
ražošanas iekārtās, AS „RĪGAS SILTUMS” biokurināmā 
siltumavotos ir pilnībā pārgājuši uz biokurināmā iepirkumu ar 
samaksu par kurināmā siltuma saturu, līdz ar to biokurināmā 
(koksnes šķeldas) piegādātājus ieinteresējot piegādāt 
iespējami kvalitatīvāku šķeldu ar lielāku siltuma saturu.

AS “Rīgas siltums” ik gadus palielina biomasas izmantošanas 
siltuma avotos. 2020.gadā biomasas izmantošana sasniedza 
32,7%.

SC “Imanta” un SC “Daugavgrīva” biokurināmo KM izbūves 
rezultātā plānots samazināt gāzes patēriņu (ietaupot CO2 
emisiju kvotas) un palielināt vidējo biokurināmā īpatsvaru 
Rīgas pilsētā par 6%, 2021./2022.f.g.sasniedzot vidēji 38%.

Papildus tam, no SC “Imanta” un KM Bauskas 207A realizēto 
kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas, ir plānota 
dabasgāzes patēriņa ekonomija vidēji 9 500 MWh gadā.

15.4.4.  Energoinspektoru dienesta izveide 
REA sastāvā individuālo katlu 
iekārtu un ēku energoefektivitātes 
uzraudzībai

Rīgas pilsētas 
pašvaldība un REA

2017.-2018. Nav nodrošināts finansējums, administratīvā kapacitāte. Nav nodrošināts finansējums, administratīvā kapacitāte.

15.4.5.  Energoauditu veicināšana 
individuālām katlu iekārtām ar 
jaudu >20 kW, lai kontrolētu to 
energoefektivitātes līmeni

REA 2017.-2018. Informācija nav pieejama . Aģentūrai nav pieejamas štata 
vietas un finansējums energoinspektoru dienesta izveidei.

Informācija nav pieejama. Aģentūrai nav pieejamas štata 
vietas un finansējums energoinspektoru dienesta izveidei.

15.4.6.  Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmas 2016.-2020.
gadam izstrāde

RD MVD 2017.-2020. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016.-
2020.gadam plānotie pasākumi tiek realizēti un turpināsies 
arī 2020.gadā.

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016.-
2020.gadiem plānotie pasākumi tika realizēti arī 2020.gadā. 
2020.gadā paveiktais tika apkopots līdz 31.03.2020.

Uzsākta jaunas Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmas 2021.-2025.gadiem izstrāde.

U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas

15.5.1.  Gaisa kvalitātes monitorings RD MVD 2017. – pastāvīgi 2019.gada septembrī mērījumus uzsāka PM10 mēraparāts 
Pārdaugavas gaisa monitoringa stacijā, blakus jau esošajam 
smalko daļiņu PM2.5 mēraparātam. Mērķis – iegūt pilnīgāku 
infomāciju par privātmāju radītā gaisa piesārņojuma 
raksturu Rīgā. Apkopojums par RD veiktā gaisa monitoringa 
rezultātiem publicēts RD MVD tīmekļa vietnē.

Nodrošināta visu trīs RD gaisa monitoringa staciju normāla 
darbība un rezultātu attēlošana RD MVD mājaslapā gaisa 
kvalitātes indeksa veidā: http://gmsd.riga.lv/

Apkopojums par RD veiktā gaisa monitoringa rezultātiem 
2020.gadā tiks publicēts 10.02.2021. RD MVD tīmekļa vietnē.
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15.5.2.  Pazemes un virszemes ūdeņu 
monitorings

RD MVD 2017.-2020. 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.

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 Turpinās vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava 
ielas izgāztuvē, t.sk. pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, 
izgāztuves kalna augstuma mērījumi.

Turpinās vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava 
ielas izgāztuvē.

U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā

15.6.1.  Trokšņa līmeņa samazināšana 
rūpniecības avotos

Katra operatora 
(piesārņojošās 

darbības veicēja) 
atbildība

2017.-2019. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

15.6.2.  Dzelzceļa joslas posmā no 
stacijas “Brasa” līdz stacijai 
“Ziemeļblāzma” norobežošana ar 
trokšņa aizsargbarjerām

ZI 2018.-2022. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

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 2017. – pastāvīgi Izmainīta konkursa norises kārtība un granta apjoms. 
Nodrošināta viena konkursa norise, kura ietvaros publiska 
vērtēšanas procesa laikā izvēlēti 3 labākie ideju autori.

Nodrošināta viena konkursa norise, kura ietvaros publiska 
vērtēšanas procesa laikā izvēlēti 3 labākie ideju autori

16.1.2.  Grantu programmas “Rīgas 
Drosmes grants” īstenošana

RD PAD 2019.–2020. Nodrošināta viena konkursa norise, kā rezultātā granti 
piešķirti 23 laureātiem.

Nodrošināta viena konkursa norise, kā rezultātā granti 
piešķirti 25 laureātiem.

16.1.3.  Viedpilsētu risinājumu attīstība 
pilsētvidē

RD PAD 2019.–2020. Izveidota darba grupa, kurā iesaistīti eksperti no visu nozaru 
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām. 

Norit dalība Ekonomikas ministrijas veidotajā starpinstitūciju 
darba grupā “Viedās pilsētas līderu darba grupa”, kurā 
iesaistītas gan publiskās institūcijas, gan akadēmiskais 
sektors, gan arī privātais sektors.

Notikušas četras Viedpilsētas darba grupas sēdes. Tika 
uzturēts plašs dialogs ar komercsabiedrībām, valsts 
pārvaldes iestādēm un akadēmisko sektoru viedpilsētas 
risinājumu izmantošanā.
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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 2017. – pastāvīgi Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem 
investoriem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru, 
teritorijas plānojumu un pieejamajiem investīciju objektiem, 
atjaunots ikgadējais informatīvais izdevums “Rīgas 
ekonomikas profils”.

Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem 
investoriem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru, 
teritorijas plānojumu un pieejamajiem investīciju objektiem.

16.2.2.  Konsultāciju sniegšana mērniecības 
jomā strādājošiem uzņēmumiem 
būvniecības dokumentācijas 
sagatavošanas jautājumos

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Regulāri tiek sniegtas konsultācijas mērniecības jomā 
strādājošiem uzņēmumiem. 

No Būvvaldes ir nozīmēti divi darbinieki, kas regulāri piedalās 
inženierkomunikāciju turētāju padomē, kur tiek regulāri 
pārrunātas aktualitātes un priekšlikumi.

Regulāri tiek sniegtas konsultācijas mērniecības jomā 
strādājošiem uzņēmumiem.

No Būvvaldes ir nozīmēti divi darbinieki, kas regulāri piedalās 
inženierkomunikāciju turētāju padomē, kur tiek regulāri 
pārrunātas aktualitātes un priekšlikumi.

16.2.3.  Starptautisko biznesa pakalpojumu 
centru attīstība

RD PAD, EM, LIAA 2019.–2020. 2018.gadā parakstītā memoranda ietvaros, Rīgas dome 
2019.gadā ir pārstāvējusi, popularizējusi un nodarbojusies ar 
investoru piesaisti divās starptautiska mēroga konferencēs: 

1.  “CEE shared services & outsourcing awards 2019” (Varšava, 
Polija), kur pateicoties produktīvai darba grupas pārstāvju 
sadarbībai un vietējo sektora pārstāvju iesaistei, Rīga 
ieguva balvu nominācijā „Gada uzlecošā pilsēta”, kas 
parāda to, ka uzņēmējdarbības vide un starpinstitūciju 
koordinētā sadarbība ar sektora uzņēmumiem tiek 
novērtēta arī starptautisku ekspertu līmenī. Papildus tam 
balvas šogad ieguva arī divi Rīgas starptautiskie biznesa 
pakalpojumu centri (turpmāk – SBPC) – Cognizant un 
Circle K. Attiecīgi, Cognizant ieguva balvu nominācijā 
„Gada digitālo pakalpojumu uzņēmums”, bet Cicrcle K 
ieguva balvu nominācijā „Gada SBPC Baltijā”. 

2.  “Deloitte Shared Services Conference 2019” (Dublina, Īrija) 
pilsēta tika prezentēta gan Magnetic Latvia stendā, gan arī 
plašāk pasākuma norises vietā.

2020.gadā memoranda ietvaros Rīgas pašvaldība iesaistījās 
starptautiska mēroga konferencē “CEE shared services 
& outsourcing awards 2019”, tās ietvaros “SEB Global 
Services” biznesa centrs tika pasludināts par Gada biznesa 
pakalpojumu centru Baltijas reģionā 2020.gadā, bet 
“Cognizant” grupas uzņēmumi tika atzīti par labākajiem 
biznesa ārpakalpojumu sniedzējiem visā Eiropā.

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 2017. – pastāvīgi Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko informāciju, ko varētu nodot 
zinātnes un pētniecības institūcijām, ģeodēzija tiek nodota 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās 
datubāzes (ADTI) uzturētājiem – RD PAD.

Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko informāciju, ko varētu nodot 
zinātnes un pētniecības institūcijām, ģeodēzija tiek nodota 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās 
datubāzes (ADTI) uzturētājiem – RD PAD.
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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 2017. – pastāvīgi Atbilstoši pieprasījumam kompetences ietvaros 
nepieciešamības gadījumā tiek sniegts informatīvs atbalsts 
dažādu vizīšu uzņemšanā, informācijas pieprasījumu apstrādē 
un prezentāciju sagatavošanā. 

Rīgas un partneru dalības izstādē “eurocities 2019” 
organizēšana, dalība EUROCITIES sadarbības tīkla 
pasākumos

Atbilstoši pieprasījumam kompetences ietvaros 
nepieciešamības gadījumā tiek sniegts informatīvs atbalsts 
dažādu vizīšu uzņemšanā, informācijas pieprasījumu apstrādē 
un prezentāciju sagatavošanā.

U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi

U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei

16.6.1.  Informācijas apkopošana un 
uzturēšana par nozīmīgākajiem 
uzņēmēju investīciju projektiem 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā

RD PAD 2017. – pastāvīgi Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Kompetences ietvaros 
nepieciešamības gadījumā notiek informācijas apmaiņa gan 
ar pašvaldības, gan valsts, gan privātajām struktūrām.

Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Kompetences ietvaros 
nepieciešamības gadījumā notiek informācijas apmaiņa gan 
ar pašvaldības, gan valsts, gan privātajām struktūrām.

16.6.2.  Uzlabot un modernizēt GNSS 
EUPOS–RIGA (instrumenti, bāzes 
stacijas, tehniskais nodrošinājums)

RD PAD Pastāvīgi Gada laikā reģistrēti 18 jauni EUPOS-RĪGA sistēmas lietotāji 
(uzņēmumi) ar kopā izsniegtiem 25 jauniem sistēmas lietotāju 
identifikatoriem. 

2020.gadam pagarināta GEO++ GNSMART programmatūras 
licence. 

Arhivēti pēdējo gadu RINEX dati.

Reģistrēti 35 jauni EUPOS-RĪGA sistēmas lietotāji 
(uzņēmumi) ar kopā izsniegtiem 43 jauniem sistēmas lietotāju 
identifikatoriem.

2021.gadam pagarināta GEO++ GNSMART programmatūras 
licence.

16.6.3.  GNSS EUPOS-RĪGA iesaiste Rīgas 
vietējā ģeodēziskajā tīklā, darbības 
optimizācija

RD PAD 2019.–2020. Sagatavošanas noslēgumā ir saistošie noteikumi par 
vietējo ģeodēzisko tīklu, kurā EUPOS-RĪGA norādīta kā tā 
sastāvdaļa. 

Veiktas pārrunas ar vairākām Pierīgas pašvaldībām par 
iespējamo EUPOS-RĪGA bāzes staciju tīkla optimizāciju 
un drošības paaugstināšanu, iekārtas pārnesot uz blakus 
pašvaldību teritorijām – Jūrmala, Carnikava, Salaspils, Olaine. 
2020.gadā plānots veikt esošā tīkla konfigurācijas maiņu, to 
paplašinot iepriekš minētajās teritorijās

Saistošo noteikumu pabeigšanai nepieciešama plašāka juristu 
iesaiste, īpaši jautājumā, kas skar atbildību un sodu metodes, 
tiek gaidīts juristu viedoklis.

Ar vairākām Pierīgas pašvaldībām noslēgtas vienošanās par 
sadarbību un līdzdalību EUPOS-RĪGA projektā. Bāzes staciju 
tīkla optimizācijas un drošības paaugstināšanas dēļ, bāzes 
stacijas pārnestas uz Jūrmalas, Ādažu, Salaspils pašvaldību 
pārziņā esošajām ēkām.

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

RD PAD un 
inženier-

komunikāciju 
turētāji

2017. – pastāvīgi Noslēgts jauns sadarbības līgums ar SIA “Rīgas ūdens”  
par ģeotelpiskās informācijas apmaiņu. 

Noslēgts jauns sadarbības līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi 
par ģeotelpiskās informācijas apmaiņu. 

Ar AS “GASO” notikušas tikšanās un uzsāktas pārrunas par 
iespējamo ģeotelpisko datu apmaiņu. 

Izveidota universāla datu apmaiņas līguma sagatave.

Sadarbībā ar SIA “Rīgas siltums” un SIA “Rīgas ūdens” testēts 
RDPAD ADTI WMS serviss, ar mērķi nākotnē mainīt vai 
paplašināt datu apmaiņas formātus.

Regulāri notiek datu apmaiņa ar AS “Sadales tīkls”, AS “Rīgas 
siltums”, SIA “Rīgas ūdens”, periodiski – ar Rīgas brīvostas 
pārvaldi.
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Turpinājās datu apmaiņas organizēšana ar AS “Sadales tīkls”, 
SIA “RETN Baltic”, SIA “Rīgas satiksme”, AS “Rīgas siltums”, 
RPA “Rīgas gaisma”. 

Notikusi tikšanās ar AS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem par 
LDz topogrāfiskās datubāzes izstrādes jautājumiem, ar mērķi 
optimizēt topogrāfisko plānu saskaņošanas procesu. 

Organizēta tikšanās ar AS “Rīgas siltums” pārstāvjiem, lai 
apspriestu iespējamos risinājumus kļūdu un neprecizitāšu 
mazināšanai topogrāfisko plānu skaņošanas procesā.

16.6.5.  Topogrāfiskās (t.sk. inženiertīklu) 
informācijas pārbaudes procesa 
optimizācija 

RD PAD 2017. – pastāvīgi Veiktas vairākas izmaiņas e-pakalpojumos – papildināts 
pakalpojuma mērķa klasifikators, pievienota iespēja atzīmēt 
pakalpojuma izpildes paātrinātu kārtību, nodrošināta iespēja 
vienlaicīgi pievienot vairākas datnes u.c. 

Apzināti tirgū pieejamie alternatīvie risinājumi (ar plašākām 
iespējām) šobrīd RD PAD izmantotajai topogrāfisko plānu 
automatizētajai pārbaudes programmai GeoScan ar mērķi 
paātrināt pārbaudes procesu. Veikta viena risinājuma 
testēšana. 

Turpinās programmas Microstation darba vides uzlabošana 
un izplatīšana citās RD struktūrvienībās.

Uzsākti darbi pie koncepcijas par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzes pāreju uz cita veida 
datu uzturēšanas risinājumu, ar iespēju nākotnē veidot 3D 
datubāzi apakšzemes inženiertīkliem. 

Turpinās programmas Microstation darba vides uzlabošana 
un izplatīšana citās RD struktūrvienībās.

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

RD PAD 2017. – pastāvīgi Pabeigti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Vecrīga”  
un “Maskavas forštate”.

Turpināti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks” – 
veikti paaugstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas darbi un 
ģeodēziskie darbi ar globālās pozicionēšanas metodi, ierīkoti 
3 grunts reperi.

Uzsākta paaugstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas tīkla 
izveidošana – projekta ietvaros apsekotas 132 nivelēšanas 
zīmes un ierīkoti 23 grunts reperi.

Atjaunoti VT punkti Elijas ielā, kas tika iznicināti būvniecības 
procesā. Sadarbībā ar RD SD uzsākta ielu seguma nomaiņas 
laikā masveidā iznīcināto VT punktu un VT segmenta 
atjaunošana teritorijā Centrs (objekts – Centrs-2). Ierīkoti 
44 jauni VT punkti, veikta ģeometriskā nivelēšana ar 
paaugstinātu precizitāti (N2).

Uzsākti darbi kvaziģeoīda modeļa LV’14 precizēšanai Rīgas 
teritorijā. Veikti globālās pozicionēšanas mērījumi (4 stundas 
1 sesija) uz 6 N1 klases punktiem.

Veikta pilnveidoto VT punktu vērtības aprēķināšana un ar RD 
FD pārrunāti risinājumi kā VT punktus ņemt grāmatvedības 
uzskaitē. Informācija nodota RD FD.

Pabeigta VT punktu pilnveidošana teritorijā “Mežaparks”. 
Kopā pilnveidoti 282 VT punkti un daļēji pilnveidots 31 punkts.

Pabeigta paaugstinātas precizitātes (N2 precizitātes) 
nivelēšana, kas tika veikta Imantā, Sarkandaugavā, Centrā, 
Purvciemā un Juglā. Nivelēšanas gājienos iekļauti 148 
ģeodēziskie punkti, kas tagad ir daļēji pilnveidoti. Gājiena 
garums – 49,3 km. 

No LĢIA saņemta informācija par 33 daļēji pilnveidotiem 
punktiem, kas tika nivelēti ar N1 precizitāti (gājiens 
Daugavgrīva – Tīraine). 

Veikta VT atjaunošana teritorijā Centrs 2 – pilnveidoti 70 VT 
punkti. Daļēji atjaunoti VT punkti Krasta ielā – pilnveidoti 9 
VT punkti, ierīkoti 3 grunts punkti. Pilnveidošanas pabeigšana 
paredzēta 2021.gadā. 

Sastādīts apraksts VT pilnveidošanai A.Čaka ielā. Saņemts 
atzinums no LĢIA. Pilnveidošanas darbus paredzēts turpināt 
2021.gadā.

Veikta norādes stabiņu ierīkošana pie nozīmīgākiem VT 
punktiem. Ierīkoti 70 norādes stabiņi.

Veikta VT punktu apsekošana. Kopā apsekoti 140 punktu. 
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Pilnveidotie VT punkti nodoti grāmatvedības uzskaitē.  
Veikta ikgadēja VT inventarizācija (inventarizēti 200 punktu).

Pabeigti darbi kvaziģeoīda modeļa LV’14 precizēšanā Rīgas 
teritorijā. Veikti globālās pozicionēšanas mērījumi (4 stundas 
1 sesija) uz 21 N1 un N2 klases punktiem. Izveidots jauns 
kvaziģeoīda modelis – RĪGA’20. Modelis testēts RTK režīmā 
uz 45 valsts ģeodēziskā tīkla un VT punktiem. Sastādīts 
pārskats, kas ar pielikumiem nosūtīts LĢIA vērtēšanai un 
publicēšanai.

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sagatavoti Tehniskie 
noteikumi gadījumos, kad būvniecības procesā nepieciešams 
saglabāt, pārvietot, iznīcināt un atjaunot vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktus. Kopā izsniegti 64 tehniskie noteikumi.

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

Atklāta konkursa “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu būvniecība” rezultātā 2019.gada decembrī 
noslēgts līgums par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu būvprojekta izstrādi un būvniecību.

2020. gada 24. jūlijā, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu 
„Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” (turpmāk –  
Būvprojekts) minimālajā sastāvā, Rīgas pilsētas būvvalde 
izsniedza būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. 2020.
gadā turpinājās projektēšanas darbi.

U17.2.Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību

17.2.1.  Ostu pārvaldības sistēmas 
efektivizācija

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

17.2.2.  Projekta “Infrastruktūras attīstība 
Krievu salā ostas aktivitāšu 
pārcelšanai no pilsētas centra” 
īstenošanas atbalstīšana

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

Projekts pabeigts 2019.gada 11.martā. Projektā plānotās 
aktivitātes ieviestas pilnā apmērā.

Lūdzu skatīt komentāru sadaļā “2019. gads (īss apraksts par 
paveikto pasākuma, aktivitātes ietvaros)”.

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

2019.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu:

•  MIPIM 2019 (Francija);
•  TransRussia 2019 (Krievija);
•  9th Western China International Logistic Industry Export 

(Ķīna);

Rīgas brīvostas pārvalde 2020. gadā tika pārstāvēta 
attālinātajās starptautiskajās loģistikas un kravu 
pārvadājumu izstādēs un forumos Krievijas Federācijā, 
Baltkrievijas Republikā, Ķīnas Tautas Republikā, Kazahstānā, 
Ukrainā un Vācijā, tādējādi arī COVID pandēmijas apstākļos
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•  Transport Logistics 2019 (Vācija);
•  TransBaltica 2019 (Latvija);
•  TransKazakhstan 2019 (Kazahstāna);
•  Transport Logistics 2019 (Baltkrievija);
•  CILF 2019 (Ķīna);
•  Baltic Shipping and Ports (Polija);
•  China International Import Expo 2019 (Ķīna);
•  Krievijas Transporta nedēļa 2019 (Krievija).

turpinot piedalīties svarīgākajos nozares pasākumos kopā ar 
ostas uzņēmumiem un sadarbības partneriem.

Turklāt Rīgas brīvostas pārvalde 2020. gadā ir prezentējusi 
Rīgas brīvostas piedāvājumu un  iespējas apaļā galda 
diskusijā Vācijas uzņēmējiem, Pasaules brīvo zonu 
organizācijas (World FZO) platformā, Baltijas jūras reģiona 
5G ekosistēmas forumā (5G Techritory), kā arī Transsibīrijas 
Pārvadājumu Koordinācijas Padomes plenārsēdē. Jāatzīmē, 
ka Rīgas brīvostas pārvalde 2020. gada martā sadarbībā 
ar Baltijas ostu organizāciju (BPO) organizēja Baltijas ostu 
konferenci (Baltic Ports Conference 4.0).

17.4.2.  Informācijas popularizēšana par 
kravu apkalpošanas iespējām Rīgas 
ostā

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

Rīgas ostā tika uzņemtas 29 delegācijas no 37 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.

Interese par Rīgas brīvostas sniegtajiem pakalpojumiem 
saglabājas. 2020. gadā Rīgas brīvosta prezentēja savus 
pakalpojumus 6 delegācijām no  dažādām pasaules valstīm. 
Klātienē  tika uzņemtas delegācijas no Dienvidkorejas, 
Uzbekistānas, kā arī vairākas vietējā mēroga delegācijas. 

17.4.3.   kā jūras pasažieru transportam 
pievilcīgas galamērķa pilsētas 
popularizēšana

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

RBP piedalījās kruīzu izstādēs “Seatrade Cruise Global 2019” 
un “Seatrade Europe 2019”, prezentējot ostas un pilsētas 
piedāvājumu un iespējas.

 2020. gada Rīgas brīvostas pārvaldes piedalījās 
starptautiskā pasaules ostas pilsētu tīkla organizācijas (AIVP) 
vebinārā (Seatrade Maritime Virtual 2020).

U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm

17.5.1.  Kultūras projekti apkaimēs, kas 
robežojas ar ostas teritoriju

RBP 2017.-2020. Sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām organizēti dažādi kultūras 
pasākumi ostas apkaimēs:

•  Mīlgrāvja Krastmalas svētki;
•  Ziemeļblāzmas bērnu svētki;
•  Vecmīlgrāvja sporta spēles.

2019.gadā kā Rīgas svētku programmas nozīmīga sastāvdaļa 
organizēti Rīgas Ostas svētki. To laikā iedzīvotāji ar dažādu 
informatīvi interaktīvu aktivitāšu palīdzību tika iepazīstināti 
ar ostas darbu. Svētku ietvaros norisinājās arī Krastu maču 
jubilejas desmitā sezona, kā arī tika ieviesta jauna Ostas 
svētku tradīcija – Rīgas brīvostas SUP festivāls SUPiāde. 
Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības apkopoto informāciju, 
Rīgas svētkus ik gadu apmeklē ne mazāk kā 230 000 
rīdzinieku un pilsētas viesu. 

Sadarbībā ar Vecmīlgrāvja iedzīvotāju biedrību izveidota 360 
grādu digitālā ekskursijas karte, kas piedāvā iespēju virtuālā 
veidā interaktīvi iepazīties ar Rīgas brīvostas teritorijām. 
Virtuālā ekskursija ikvienam iedzīvotājam pieejama un 
apskatāma interaktīvā stendā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

2020.gadā kopīgi ar iedzīvotājiem organizētas “Lielās 
talkas” aktivitātes, sakoptas ostas apkaimes – Vecmīlgrāvja, 
Mangaļsalas, Sarkandaugavas, Kundziņsalas teritorijās. 

Organizēta plaša ikgadējā RBP “Ēnu diena”, kā arī 
nodrošinātas prakses vietas ostu, jūrniecības, loģistikas  
un citu nozaru studentiem.

318



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

Jauniešu izglītošana:

•  dalība ikgadējā Ēnu dienā;
•  regulāru skolēnu un studentu delegāciju uzņemšana 

un lekciju, prezentāciju, mācību ekskursiju, konkursu, 
izglītojošu spēļu organizēšana skolēniem un studentiem;

•  2019.gadā radošo darbu konkursa ietvaros organizēts 
izglītojošu Rīgas brīvostas akvatorija ekskursiju cikls, 
iesaistot 380 brīvostas pieguļošo apkaimju mācības iestāžu 
audzēkņus un viņu skolotājus. 

Lai stiprinātu RBP sadarbību un dialogu ar ostas apkaimju 
iedzīvotājiem, kopīgi pārrunātu visu iesaistīto pušu 
aktualitātes, problēmjautājumus, attīstības plānus un 
sadarbības iespējas, 2019.gadā notikušas vairākas tikšanās  
un apspriedes ar apkaimju iedzīvotājiem.

AI Netika īstenots. Netika īstenots.

PI Nav informācijas. Nav informācijas.

ZI Finansiāli atbalstīta Ziemassvētku pasākumu rīkošana 
Mangaļsalā.

Pandēmijas rezultātā noteikto ierobežojumu dēļ pasākumi 
nenotika.

17.5.5.  Labiekārtošanas pasākumi pieostas 
apkaimēs

RBP 2017.-2020. Lielās talkas ietvaros 2019.gadā Kundziņsalā kopā ar pieostas 
apkaimes iedzīvotājiem nojaukti ainavu degradējoši grausti, 
no sadzīves atkritumiem atbrīvota ostai pieguļošās apkaimes 
teritorija un, līdzdarbojoties iedzīvotāju iecerē, veikti 
Kundziņsalas apzaļumošanas darbi (dzīvojamā zonā iestādīti 
53 jauni koki). 

Sadarbojoties ar biedrību “Kundziņsala”, notiek būvniecības 
darbi Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta 
realizācijai. Projekta ietvaros tiks izveidota meliorācijas 
sistēma gruntsūdens līmeņa pazemināšanai un izbūvēta 
sūkņu stacija, kas nodrošinās ūdeņu atsūknēšanu no 
apdzīvotajām teritorijām. 

2019.gadā pēc apkaimju iniciatīvas, sadarbojoties ar 
iedzīvotājiem, vairākās ostas apkaimēs izbūvēti sporta 
laukumi un labiekārtotas atpūtas teritorijas:

•  Kundziņsalā izbūvēts minifutbola laukums, pludmales 
volejbola laukums un strītbola laukums, kā arī izveidots 
celiņš ar betona bruģa segumu, uzstādīti soliņi un 
atkritumu urnas;

•  Mangaļsalā sadarbībā ar jahtklubu “Auda” ir ierīkoti 
pludmales volejbola un strītbola laukumi, izbūvēti laukumi 
autotransporta un piekabju novietnei, kā arī uzstādīti soliņi 
un atkritumu urnas. 

2020.gadā sadarbībā ar Kundziņsalas iedzīvotāju biedrību 
turpināts darbs pie Kundziņsalas dzīvojamā rajona 
nosusināšanas un teritorijas labiekārtošanas projektu 
realizācijas. Sadarbībā ar Vecmīlgrāvja iedzīvotāju biedrību 
organizēti izglītojoši kultūras pasākumi, kā arī pabeigts 
darbs pie 360 grādu digitālā ekskursijas kartes, kas piedāvā 
iespēju virtuālā veidā interaktīvi iepazīties ar Rīgas brīvostas 
teritorijām abos Daugavas krastos. Virtuālā ekskursija 
ikvienam iedzīvotājam pieejama interaktīvā stendā kultūras 
pilī “Ziemeļblāzma”.
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AI Netika īstenots. Netika īstenots.

PI Daugavgrīvā – Vakarbuļļu peldvietā kāpu zonā gājēju koka 
laipu uzstādīšana.

Pastāvīgi.

ZI Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

U18.1. Veicināt tūrisma attīstību

18.1.1.  Pašvaldības tūrisma informācijas 
centra darbības nodrošināšana un 
attīstība

RTAB Pastāvīgi 2018.gada 31.decembrī tika slēgts informācijas centra punkts 
Prāgas ielā 1, līdz ar to, gads tika iesākts ar diviem Rīgas 
Tūrisma Informācijas Centriem (TIC) – Rātslaukumā 6 un 
Kaļķu ielā 16.

Abus centrus 2019.gadā apmeklēja 190 000 cilvēku. 

Gada sākumā, t.i., no Janvāra – Maijam TIC apmeklēja par 14% 
vairāk cilvēku nekā 2018.gadā šajā periodā. 

Aktīvākajos mēnešos, Jūlijā un Augustā tūristu skaits 
abos TIC saglabājās līdzīgs iepriekšējam gadam. Nelielais 
samazinājums, apmēram 10% ir izskaidrojams ar to, ka 2018.
gadā Rīgā norisinājās plašas simtgades svinības, līdz ar to arī 
apmeklētāju skaits bija ievērojami lielāks.

Abus TIC visvairāk apmeklējuši klienti no sekojošām valstīm –  
Vācija, Krievija, Latvija, Lielbritānija un Francija. Arī 
Spānijas un Āzijas valstu tūristu apmeklējums un interese 
ir nemainīga. Tāpat arī interesējošie jautājumi ir līdzīgi kā 
iepriekšējos gados – kultūra, pasākumi, apskates vietas Rīgā, 
pakalpojumi.

Sākot ar 2019.gadu TIC izvietojam arī RTAB veidotos 
materiālus korejiešu, ķīniešu, japāņu, poļu, itāļu, spāņu un 
franču valodās, kas ieguvuši atsaucību no šajās valodās 
runājošajiem.

TIC piedāvāto pakalpojumu apjoms saglabājies līdzīgs 2018.
gadam kā arī joprojām tiek piedāvāti materiāli par Rīgu, 
pakalpojumiem, restorāniem, izklaidi, muzejiem un Latvijas 
reģioniem.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju martā, tūrisma 
informācijas centrs Kaļķu ielā 16 tika slēgts un sakarā ar 
šīs krīzes radītajām sekām, tā arī netika atvērts līdz gada 
beigām.

Abos punktos kopā 2020.gadā ienāca 39735 cilvēku.

Gada sākumā, t.i., janvārī un februārī TIC ienāca par 31% vairāk 
cilvēku nekā 2019.gadā šajā periodā.

Arī šogad, neskatoties uz COVID – 19 izplatību, jūlijs un 
augusts joprojām bija aktīvākie mēneši. Salīdzinājumā ar 
2020.gada jūniju TIC apmeklējums jūlijā palielinājās par 85%.

TIC visvairāk apmeklējuši klienti no sekojošām valstīm – 
Latvija, Vācija, Krievija. Interese par Rīgu palielinājusies no 
Somijas, Lietuvas un Igaunijas valstīm. Tāpat arī interesējošie 
jautājumi ir līdzīgi kā iepriekšējos gados – kultūra, pasākumi, 
apskates vietas Rīgā, pakalpojumi.

Turpinot esošo materiālu izdali, vietējo iedzīvotāju interese 
par Rīgas un Latvijas reģionu materiāliem ir palielinājusies.

TIC piedāvāto pakalpojumu apjoms saglabājies līdzīgs 2019.
gadam, kā arī joprojām tiek piedāvāti materiāli par Rīgu, 
pakalpojumiem, restorāniem, izklaidi, muzejiem un Latvijas 
reģioniem.

18.1.2.  Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu 
izstrāde un realizēšana primārajos 
mērķa tirgos, mediju pārstāvju 
vizīšu organizēšana

RTAB Pastāvīgi 2019.gadā radīts jauns Rīgas reklāmas klipa “Runner’s 
Guide to Riga”. Tas izmantots Facebook reklāmas kampaņā 
2019.gada augustā. Video skatījumu skaits sasniedzis 139 
tūkstošus. 2019.gadā RTAB realizēja 2 reklāmas kampaņas 
Rīgas kā ceļojumu galamērķa popularizēšanai. No jūnija līdz 
oktobrim kampaņa Facebook un Google Display tīklā

Tā kā 2020.gadā Covid-19 ierobežošanas dēļ tika noteikti 
stingri ceļošanas ierobežojumi, Rīgas kā ceļojumu galamērķa 
reklāmas kampaņas nenorisinājās kā sākotnēji plānots. Tika 
izveidota un realizēta viena reklāmas kampaņa “Rīgas bez 
Tevis nav Rīga”, kas vienlaicīgi norisinājās gan vietējā tirgū, 
gan Lietuvā un Igaunijā. Kampaņas ietvaros tika izveidoti 3
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norisinājās Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā. 
Šajā kampaņā tika reklamētas vasaras un rudens brīvdienas 
Rīgā. Mājas lapu www.LiveRiga.com no reklāmas baneriem 
pievienotajām saitēm apmeklējuši vairāk nekā 210 tūkstoši 
cilvēku. 

No 2019.gada novembra līdz decembra beigām norisinājās 
Rīgā kā ziemas brīvdienu reklāmas kampaņa Krievijā, Ukrainā, 
Somijā, Lietuvā un Igaunijā. Kampaņas laikā reklāmas tika 
izvietotas Facebook un Google Display tīklā, reklāmas 
banneriem pievienotās saites veda uz LiveRiga.com mājas 
lapu ar informāciju par Ziemassvētku tirdziņiem, Jaunā gada 
sagaidīšanu un citiem pasākumiem svētku laikā. Kampaņas 
laikā caur banneriem pievienotajām saitēm LiveRiga.com 
mājas lapu apmeklējuši vairāk nekā 180 tūkstoši apmeklētāju. 

2019.gadā organizētas arī reklāmas kampaņas apmeklētāju 
piesaistei uz īpašiem pasākumiem Rīgā: Ed Sheeran koncertu 
Lucavsalā, Rīga – Jūrmala festivāla koncertiem, TET Rīgas 
maratonu. 

Kopumā 2019.gadā RTAB Rīgā uzņēmis un iesaistījies vairāk 
nekā 300 žurnālistu un sociālo mediju satura veidotāju vizīšu 
organizēšanā. Par Rīgu rakstījuši un stāstus veidojuši klasisko 
un sociālo mediji pārstāvji no vairāk nekā 20 valstīm –  
Krievijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, Čehijas, 
Ungārijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Itālijas, Nīderlandes, 
Izraēlas, Austrijas, Norvēģijas, Somijas, kā arī tālākiem 
galamērķiem kā USA un Japāna u.c. valstīm. Kopējā sasniegtā 
auditorija ir vairāk nekā 15 miljoni lasītāju. 

Ārvalstu mediju vizītes uzņemtas gan individuāli, gan 
sadarbībā ar vairākiem festivāliem, pasākumiem, piemēram, 
Woman in Travel Summit, Riga Fashion Week, Tech Chill, 
Riga-Jūrmala festivāls, un sadarbības partneriem – airBaltic, 
LIAA Tūrisma departaments, Latvijas Institūts, Jūrmalas un 
Siguldas pilsētu pašvaldībām u.c. 

Paralēli mediju vizīšu organizēšanai, sniegtas konsultācijas 
vēl vairākiem simtiem žurnālistu un tūrisma nozares 
pārstāvjiem – kā informatīva, tā vizuāla informācija. 

Kā divas būtiskākās 2019.gada mediju aktivitātes ir izceļamas 
WITS Europe konference, ko apmeklēja vairāk nekā 200 
sociālo mediju satura veidotājas, viedokļa līderes no Eiropas, 
ASV, Āfrikas, Āzijas, sasniedzot 19 662 725 impresijas 
sociālajos medijos, izveidojot 2 282 ierakstu, kur minēts WITS 
un Rīga, sasnieguši 2 981 Instagram komentārus pie bildēm, 
kā arī 47 876 Instagram “patīk” atzīmes. 

video klipi, kurus izmantoja TV reklāmā Latvijā un sociālo 
mediju reklāmā Lietuvā un Igaunijā. Rīgā, Tallinā un Viļņā 
tika izvietota arī vides reklāma. Kampaņas ietvaros Rīgā pie 
brīvības pieminekļa tika uzstādīts vides objekts ar Rīgas 
burtiem, kas vasarā kļuva par iecienītu rīdzinieku un pilsētas 
viesu fotografēšanās vietu. 

Tā kā ārvalstu viesu ierašanās Rīgā nebija iespējama arī 
rudens mēnešos, RTAB veidoja un realizēja divas reklāmas 
kampaņas, lai aicinātu vietējos iedzīvotājus izmantot Rīgas 
viesnīcu pakalpojumus. Viena kampaņa norisinājās divas 
nedēļas oktobrī paralēli Rīgas restorānu nedēļas aktivitātēm 
un otra kampaņa norisinājās visu novembra mēnesi. 

2020.gadā RTAB Rīgā uzņēmis un iesaistījies 45 žurnālistu 
un sociālo mediju satura veidotāju vizīšu organizēšanā. Gada 
sākumā Rīgā viesojās mediji no vairākiem RTAB mērķa tirgiem 
– Krievijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Baltijas valstīm u.c., 
bet pēc ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumu noteikšanas, 
lielāka uzmanība nākamajās aktivitātēs tika pievērsta 
tuvējiem tirgiem – Lietuvai, Igaunijai un Somijai – tirgiem, no 
kuriem ierodoties Latvijā, nebija jāievēro pašizolācija.

2020.gadā uzņemto mediju un influenceru kopējā auditorija 
sasniedz 35 269 000.

Ārvalstu mediju vizītes RTAB organizējis gan individuāli, 
gan kopā ar ilggadējiem RTAB sadarbības partneriem – 
airBaltic, LIAA Tūrisma departaments, viesnīcām u.c. 2020.
gadā influenceru uzņemšanā veiksmīgi realizēta sadarbība ar 
vairākām aģentūrām gan Latvijā, gan Lietuvā. Tas rezultējās 
kvalitatīva satura publicēšanā un sekmēja Live Rīga zīmola 
un Rīgas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību.

Paralēli mediju vizīšu organizēšanai, sniegtas konsultācijas 
vēl vairākiem desmitiem žurnālistu un tūrisma nozares 
pārstāvjiem – kā informatīva, tā vizuāla informācija.

2020.gada augustā Latvijā – Rīgā un Liepājā – divas nedēļas 
tika filmēta Somijas TV šova “Myyrä”  (latviski “Kurmis”, 
angliski “The Mole”) otrā sezona (10 sērijas, katra 41min).  
Šovs tiks pārraidīts 2021.gada martā Somijas TV kanālā MTV3 
(lielākais komerciālais TV kanāls Somijā; pēc 2019.g. datiem 
tirgus daļa 38,9%). Tā auditorija sasniedz līdz pat vienam 
miljonam skatītāju.

Pirmo reizi 2020.gadā RTAB piedalījās arī saturu veidotāju 
mārketinga aģentūras Traverse rīkotajā tiešsaistes darba 
seminārā, kurā piedalījās 200+ mediju pārstāvji (100 – 200 
videogrāfi, blogeri, youtuberi, instagrammeri, žurnālisti un 
satura veidotāji vecumā
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2019.gada aprīlī Rīgā divas nedēļas tika filmēts viens 
no populārākajiem ASV šoviem “The Bachelorette” jeb 
“Vecmeita”. ASV televīzijas šovs “The Bachelorette” 
(Vecmeita) ir veidots oriģināli balstoties uz šovu “The 
Bachelor” (Vecpuisis). ASV tas tiek pārraidīts jau 17 gadus un 
tam kopumā bijušas 36 sezonas.

Šovs “Vecmeita” tika raidīts 24.jūnijā un to skatījās 6 miljoni 
cilvēku un tas bija skatītākais šovs šajā vakarā, pārspējot 
raidsabiedrības NBC šovu American Ninja Warrior par  
2 miljoniem skatītāju. 

Kopumā vienas sērijas laikā Rīgas vārds izskanēja 33 reizes, 
savukārt Latvijas – 24 reizes. Šovā tika attēloti Rīgas skati, 
panorāma, vecpilsēta, TOP apskates objekti kā Melngalvju 
nams, Rīgas centrāltirgus u.c. Pirms un pēc TV šova raidīšanas 
tika ievietots saturs arī RTAB sociālajos tīklos – Facebook 
un Instagram. Saturs auditoriju sasniedza organiski, gan arī 
ar apmaksātu reklāmu. Apmaksātai reklāmai auditorija tika 
izvēlēta RTAB mērķa tirgos – Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Dānijā, 
kā arī ASV. Kopā šī reklāma izmaksāja 4 665 eiro, sasniedzot 
vairāk nekā 2,5 miljonus sociālo tīklu lietotājus.

no 18-70 gadiem). Lielākā daļa dalībnieku bija no Eiropas, kas 
bija vissaistošāk arī RTAB. Platformā tika izveidots īpašs Live 
Rīga profils, kurā tika ievietota galvenā informācija par Rīgu, 
īss apraksts par RTAB, video un kontaktinformācija.

Sakarā ar daudzajiem ceļošanas ierobežojumiem, portāla 
LiveRiga.com 2020.gadā apmeklējums krities par 60 %, 
sasniedzot vairāk nekā 500 000 lietotāju. Tomēr pozitīva 
tendence, ka par 15% pieaudzis lietotāju sesijas ilgums. 
Īstenojot vietējā tūrisma kampaņu “R_GA bez Tevis nav Rīga” 
pavasarī, kā arī Rīgas viesnīcu kampaņu rudenī, par 50% 
pieaudzis portāla www.LiveRiga.com apmeklētāju skaits no 
Latvijas. No ārvalstīm visvairāk portāla apmeklētāju bija 
no Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, ASV un 
Lielbritānijas.

18.1.3.  Darījumu tūrisma atbalstīšana RTAB Pastāvīgi Turpinot MEET RĪGA un Rīgas kā iespējamā darījumu un 
pasākumu tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanu, 
tika izvietoti 22 raksti un 11 reklāmas specializētajos MICE 
nozares izdevumos un starptautisko profesionālo asociāciju 
specializētajos žurnālos Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Holandē, 
Lielbritānijā, Beļģijā, Austrijā un izvietoti 16 ieraksti LinkedIn 
specializētajās darījumu tūrisma nozares interešu grupās.

2019. gada nogalē MEET RĪGA / RTAB sadarbībā ar LIAA 
Tūrisma departamentu un TMF Dialogue atbalstu izveidoja 
apjomīgu darījumu un pasākuma tūrisma digitālo žurnālu 
“Latvia & Riga – New MICE Spot and Experimental 
Hospitality” un tas elektroniski tika nosūtīts vairāk nekā 
16000 MICE nozares speciālistiem visā Eiropā un 120 RTAB 
Partneru programmas dalībniekiem. “Latvia & Riga – New 
MICE Spot and Experimental Hospitality” digitālais izdevums 
tika izvietots LinkedIn.com MICE nozares profesionāļus 
apvienojošajās grupās “MeetingsNet”, “Professional Congress 
Organizers & Meetings Planners” un “Event Planning & 
Management Association: Professional Event Planners, 
Managers & Marketers” ar 81 tūkstoši sekotāju skaitu.

2020.gadā RTAB veiktās reklāmas aktivitātes Rīgas kā 
darījumu un pasākumu tūrisma galamērķa atpazīstamības 
veicināšanai bija samazinātas saistībā ar COVID-19 
pandēmijas radītajiem ceļošanas ierobežojumiem. Lai 
neveidotos pilnīgs informācijas vakuums par Rīgu kā darījumu 
un pasākumu tūrisma galamērķi, tika izmantots LinkedIn 
MEET RĪGA / RTAB profils, kurā regulāri tika publicēti ieraksti 
par aktualitātēm no Rīgas. MEET RĪGA / RTAB LinkedIn 
profilā veikti 103 ieraksti, vidēji 8,5 ieraksti mēnesī, nodrošinot 
ierakstiem 482 847 ekspozīciju, un piesaistot 800 jaunu 
sekotāju, vidēji iegūstot 67 jaunus sekotājus mēnesī.

Savukārt, lai informētu RTAB partnerus par aktualitātēm un 
jaunumiem tūrisma un darījumu un pasākumu tūrisma jomās, 
RTAB organizēja izglītojošo vebināru sēriju ar vietējo un 
ārzemju ekspertu līdzdalību. Vidēji vienā vebinārā piedalījās 
no 75-200 reģistrētajiem dalībniekiem un sociālo mediju 
kanālos tiešsaistes straumējumu skatījās no 100 – 150 
interesenti. Oktobrī organizēto hibrīda formāta semināru 
klātienē vēroja 120 dalībnieki, tiešsaistes straumējumu MITTO.
me platformā aptuveni 225 reģistrēto dalībnieku un sociālo 
mediju kanālos tiešsaistē vebināru vēroja līdz 125 interesenti.
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2020. gada izskaņā, izmantojot 5G Techritory foruma 
un NATO / LATO Rīga 2020 konferences labo pieredzi, 
organizējot hibrīda / digitālās konferences tiešsaistē uz 
Latvijā izveidotām virtuālo pasākumu platformām, RTAB 
izveidoja 3 viedokļrakstus par Rīgu kā digitālo un virtuālo 
pasākumu norises vietu Ziemeļeiropas reģionā, publicējot  
šos rakstus MeetRiga.com e-jaunumu sadaļā un EVENOTO.fi,  
EventBranch.nl, M!CE & Business Travel NL un TMF Dialogue 
Marketing DE specializētajos darījumu un pasākumu 
tūrisma ziņu portālos. Publikācijas ļāva sasniegt vairāk kā 
90 000 potenciālo darījumu un pasākumu tūrisma nozares 
profesionāļu Somijā, Holandē, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Beļģijā, 
Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs.

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”

Nozares dalībnieki

2017. – pastāvīgi 2019. gadā: 

•  starptautiska konference Rīgā “Sakrālais kultūras 
mantojums pilsētvidē, pieminekļos, memoriālos un 
piemiņas zīmēs Rīgā un Eiropā. Metodika, pieredze un 
prakse”, 12.-13.09.2019.;

•  Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklējumi;
•  ekskursijas Rīgas Brāļu kapos un Lielajos kapos;
•  dalība restaurācijas gadatirgū “Denkmall”, Lepcigā;
•  dalība “Europa Nostra” Parīzē;
•  dalība ASCE konference “Use, reuse and shared use”  

(par senām kapsētām) Gentē;
•  dalība Sanktpēterburgas starptautiskajā kultūras forumā.

2020. gadā:

•  fotoizstāde “Brīvības piemineklis _ veltījums Latvijai” 
eksponēšana Viļņā;

•  fotoizstādes “Brīvības piemineklis – veltījums Latvijai” 
virtuālās izstādes izveide krievu valodā un izplatīta 
Sanktpēterburgas restauratoru biedrības, Viskrievijas 
Restauratoru savienības mājas lapās. 

18.1.5.  Dalība starptautiskajās tūrisma 
izstādēs

RTAB Pastāvīgi 2019.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs: 

•  MATKA Nordic Travel Fair 2019 (Helsinki, Somija);
•  ITB Berlin 2019 (Berlīne, Vācija);
•  World Travel Market 2019 (Londona, Lielbritānija);
•  Arabian Travel Market ( Dubaija, AAE).

2020.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs: 

•  MATKA Nordic Travel Fair 2020, Helsinkos, Somijā.

2020.gadā iestājoties COVID-19 ceļošanas ierobežojumiem, 
RTAB ar LIVE RĪGA zīmolu piedalījās vairākās virtuālajās 
izstādēs un vebināros, ar mērķi veicināt Rīgas atpazīstamību 
grupas ceļojumiem:

•  Aviareps vebinārs Spānijas tirgum;
•  Aviareps vebinārs Austrijas tirgum;
•  ETOA. Global European Marketplace 2020;
•  Online Travel Mart 20/21, virtuālā izstāde Krievijas un NVS 

valstu tirgiem
•  Aviareps Nordics, virtuālā izstāde Skandināvijas valstu 

tirgiem;
•  Aviareps Benelux, Austria&Vācija, virtuālā izstāde;
•  Vebināru cikls Francijas tirgum.
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Visos minētājos pasākumos ir piedalījušies arī RTAB 
sadarbības partneri, kas piedāvāja savus tiešos tūrisma 
industrijas pakalpojumus, kur Rīga tika pozicionēta kā 
galvenais tūrisma galamērķis. 

Virtuālo pasākumu laikā tika sasniegta liela tūrisma 
profesionāļu auditorija (vidēji 50 tūrisma aģentūru pārstāvji 
no katras valsts) no galvenajiem RTAB mērķa tirgiem atpūtas 
tūrismā. Ka arī visos virtuālajos pasākumos tika izmantots 
LiveRīga zīmols, šādi palielinot tā atpazīstamību un LiveRīga 
portāla apmeklētāju skaitu. 

18.1.6.  Mangaļsalas krasta baterijas 
nocietinājumu izveidošana par 
tūrisma objektu

ZI 2018.-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 2019. gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās darījumu un 
pasākumu tūrisma profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: 
CONVENE 2019, IMEX Frankfurt 2019, The Meetings Show 
UK 2019, EIBTM Barcelona 2019, MICE Central & Eastern 
Europe, M&I Forums, M&IT UK Agency Challange, Business 
Travel and MICE Forum Netherlands un DMC Summer 
Workshop Dusseldorf & Munich. Kopā organizējot 294 
individuālās tikšanās. Kā arī RTAB sadarbībār ar LIAA Tūrisma 
departamentu Rīgā veiksmīgi uzņēma MICE PEAK 2019 
kontaktbiržu ar 94 dalībniekiem no Vācijas, Austrijas, Šveices 
un citām Eiropas valstīm.

2020.gadā RTAB ar zīmolu MEET RĪGA piedalījās klātienē 
2 nozares izstādēs / kontaktbiržās (MCE Central & Eastern 
Europe Forum un M&I Healthcare Forum) un, iestājoties 
COVID-19 ceļošanas ierobežojumiem, 3 virtuālajās 
specializētajās darījumu un pasākumu tūrisma izstādes (M&I 
Virtual World Forum, IBTM World un The Meetings Show). 
Iepriekš minēto klātienes un virtuālo izstāžu laikā, organizējot 
individuālās tikšanās, tika iegūti 105 jauni darījumu un 
pasākumu tūrisma kompāniju pārstāvju kontakti, kuriem tika 
nosūtīti personalizētie e-pasti ar papildus informāciju.

Lai veicinātu Rīgas kā darījumu un pasākumu tūrisma 
galamērķa atpazīstamību, RTAB ar zīmolu MEET RĪGA 
sadarbības partneriem organizēja virtuālās iepazīšanās 
tūres, kuru laikā rādīja galamērķa prezentācijas, organizēja 
jautājumu un atbilžu sesijas. Sadarbojoties ar Baltijas 
ceļojumu grupu, Goal Events un viesnīcu Radisson Blu Latvija, 
tika sarīkotas 12 virtuālās Rīgas pilsētas prezentācijas un 
iepazīšanās virtuālās tūres, uzrunājot aptuveni 120 jaunus 
potenciālos klientus no augsti prioritāriem un prioritāriem 
mērķa tirgiem.

U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu

18.3.1.  Dalība starptautiskajā konferenču 
un kongresu asociācijā (ICCA)

RTAB Pastāvīgi 2019. gadā MEET RĪGA piedalījās ICCA (Starptautiskā 
kongresu un konferenču rīkotāju asociācija) rīkotajos 
pasākumos – ICCA Association Networking event at IMEX 
Frankfurtē un ICCA kongress un darba semināros Hūstonā. 
Kā arī MEET RĪGA piedalījas UIA (Union of International 
Associtions – Starptautisko asociāciju biedrība) European 
Round Table kontaktbiržā Briselē.

RTAB ar zīmolu MEET RĪGA turpināja dalību Starptautiskā 
kongresu un konferenču rīkotāju asociācijā (ICCA), piedaloties 
ICCA virtuālajā kongresā un pieaicinot ICCA Eiropas nodaļas 
vadītāju uzstāties RTAB organizētajā Konferenču vēstnešu 
hibrīda formāta vebināra oktobrī.
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18.3.2.  Profesionālu asociāciju un kongresu 
rīkotāju uzņemšana Rīgā

RTAB Pastāvīgi Ņemot verā aizkavējušos 2019. gada budžeta apstiprināšanu, 
RTAB sniedza atpalstu MEET RĪGA partneriem 2019.gada 
maija mēneša un Rīgā iepazīšanās tūrēs uzņēma 105 MICE 
nozares kompāniju pārstāvjus no Zviedrijas, Norvēģijas, 
Vācijas, Krievijas, Beļģijas, Holandes, Lielbritānijas, Somijas, 
Polijas un citām valstīm, kas ir salīdzinoši mazāks daudzums 
salīdzinājumā ar 2018. gadu. Apkopojot Starptautisko 
asociāciju konferenču un kongresu statistiku, Rīga 2019. 
gadā uzņēma 20 konferences un kongresus ar aptuveni 6 
250 dalībniekiem, nodrošinot Rīgas viesnīcām aptuveni 16 
250 gultas naktis (dati apkopoti uz 15.janvāri. Starptautisko 
asociāciju konferenču un kongresu skaits norādīts pēc MEET 
RĪGA pieejamajiem datiem, bez statistikas datiem no RTAB 
partneriem un akadēmiskajām mācību iestādēm vai vietējo 
profesionālo asociāciju un biedrību datiem.

2020. gadā stājoties spēkā COVID-19 ceļošanas 
ierobežojumiem, bija minimālas iespējas uzņemt darījumu 
un pasākumu tūrisma profesionāļus iepazīšanās braucienos. 
To vietā tika organizētas virtuālās iepazīšanās tūres un 
individuālās virtuālās tikšanās.

Sākoties 2. COVID-19 pandēmijas vilnim Latvijā, RTAB ar 
zīmolu MEET RĪGA izveidoja virkni virtuālo Rīgas vizītkaršu, 
lai tās demonstrētu virtuālo konferenču un kongresu pauzēs, 
tādējādi sniedzot virtuālo pasākumu dalībniekiem iespēju 
iepazīt Rīgu un motivēt viņus nākotnē pilsētu apmeklēt 
klātienē. Virtuālās vizītkartes pieejamas MEET RĪGA YouTUBE 
kanālā.

U18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā

18.4.1.  Dalība starptautiskajās kruīzu kuģu 
kompāniju izstādēs

RTAB Pastāvīgi 2019.gadā RTAB piedalījās divās kruīzu kuģu nozares 
izstādēs: “Seatrade Cruise Global 2019” (ASV) un “Seatrade 
Cruise Europe 2019” (Vācijā).

COVID-19 pandēmijas ietekmē kruīza kuģu kompāniju izstāde 
2020.gadā tika atcelta.

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

2017. – pastāvīgi Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.07.2018. iekšējo 
noteikumu Nr.25 “Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu 
pārvaldība” izdošanu ir izveidota Rīgas pilsētas pašvaldības 
pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) pārvaldības sistēma, 
kas nodrošina vienotu kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā 
tiek identificēti, aprakstīti, sniegti, uzskaitīti, aktualizēti un 
pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumi. Ņemot 
vērā, ka 15.05.2018. izveidotais risinājums par pakalpojumu 
aprakstos ietvertās informācijas nodošanu no RD vienotās 
informācijas sistēmas lietojumprogrammas KAVIS – KLIENTS 
uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv 
(turpmāk – risinājums) ir nepilnvērtīgs, 20.02.2019. KAVIS –  
KLIENTS izmaiņu vadības darba grupā tika nolemts, ka ir 
jāmaina pakalpojumu publicēšanas process, izstrādājot jaunu 
pakalpojumu aprakstu publicēšanas risinājumu. 16.07.2019. 
KAVIS – KLIENTS izmaiņu vadības darba grupā tika pieņemts 
lēmums apstiprināt projekta ieceri, kurā paredzēts:  
1) atslēgt 15.05.2018. izveidoto risinājumu, 2) veikt izmaiņas 
KAVIS – KLIENTS modulī “Publisko pakalpojumu kartiņas”, 
pielāgojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla www.latvija.lv  
prasībām, 3) veikt manuālu pakalpojumu

2020.gadā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējiem 
noteikumiem Nr. RD-20-9-nti “Rīgas pilsētas pašvaldības 
pakalpojumu pārvaldība” tika apstiprināta jauna kārtība, kādā 
tiek publicēti pakalpojumi un ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 
30.07.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-20-24-nti 
“Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu pārvaldība” tika 
apstiprināta kārtībā, kādā tiek identificēti, definēti, aprakstīti 
un aktualizēti pakalpojumi. Ar šiem noteikumiem vienlaikus 
noteikta pakalpojumu uzskaites, sniegšanas efektivitātes 
izvērtēšana un pilnveidošana.

Vienotu pakalpojumu publicēšanu valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv nodrošina RD APC. 2020.
gadā publicēti 296 pašvaldības pakalpojumu apraksti, kā arī 
publicēti šo pakalpojumu uzskaites rādītāji. Pakalpojumu 
aprakstiem tika nodrošinātas Pakalpojumu direktīvas un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1724 
prasības.

RD APC 2020.gadā nodrošināja metodisko vadību 
pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā, konsultējot 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību atbildīgās personas
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aprakstu ievadi valsts pārvaldes pakalpojuma portālā www.
latvija.lv. 4) RD ITC veikt izmaksu tāmes sagatavošanu 
saskaņošanai ar RD vadību. 07.11.2019. KAVIS – KLIENTS 
izmaiņu vadības darba grupā tika izskatīta ITC sagatavotā 
izmaksu tāme un projekta iecere, un pieņemts lēmums virzīt 
projekta ieceri saskaņošanai un finansējuma piešķiršanai. RD 
APC 2019.gadā nodrošināja metodisko vadību pašvaldības 
pakalpojumu pārvaldības jomā, konsultējot pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību atbildīgās personas pakalpojumu 
aprakstu sagatavošanas un pilnveidošanas jomā, kā arī veica 
regulāras pārbaudes, izvērtējot pakalpojumu aprakstus. Tika 
pārbaudīti 25% no kopējā pašvaldības pakalpojumu skaita 
un par konstatētajiem trūkumiem pakalpojumu pārvaldībā 
informēti pakalpojumu turētāji.

pakalpojumu aprakstu sagatavošanas un pilnveidošanas 
jomā. 

Sadarbībā ar pakalpojumu turētājiem, lai klientiem atvieglotu 
pakalpojumu atrašanu un pieteikšanu valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv, 2020.gadā 36% Rīgas 
pašvaldības pakalpojumu aprakstu tika piesaistīti VARAM 
ministrijas izstrādātajiem unificētajiem pakalpojumu 
aprakstiem.

2020.gadā RD APC piedalījās Valsts kancelejas Tīmekļvietņu 
vienotās platformas projekta (turpmāk – TVP) ieviešanā 
Rīgas pilsētas pašvaldībā, atbilstoši kompetencei par jaunās 
tīmekļvietnes sadaļu “Pakalpojumi” un virtuālā asistenta 
Zintis administrēšanā. 

Būtiskai administratīvā sloga mazināšanai klientiem un 
darbiniekiem, kā arī pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 
uzlabošanai ieviesta RD Vienotās informācijas sistēmas 
lietojumprogrammas PERS datu apmaiņa ar citām valsts 
informācijas sistēmām: PMLP, VSAA, VDEĀVK, VIIS 
informācijas saņemšanai par nepieciešamo personas statusu 
valsts nodevas atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanai, 
sniedzot pakalpojumus “Dzīvesvietas deklarēšana” un 
“Izziņas izsniegšana par personas dzīvesvietu”. Klientiem 
nav nepieciešams uzrādīt attiecīgā statusa apliecinošos 
dokumentus, jo informācija jau ir pieejama RD APC 
darbiniekiem. 

19.1.2.  Klientu apkalpošanas tīkla 
pilnveidošana, vadoties pēc “Vienas 
pieturas aģentūras” principa

Atbildīgās iestādes 
(pakalpojumu 

turētāji), RD APC

2017. – pastāvīgi RD APC turpināja sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestādēm un struktūrvienībām, paplašinot klientiem 
saņemamo un pieprasāmo pakalpojumu loku (sniedzot 7 
savus pakalpojumus, kā arī nodrošinot 50 citu pakalpojumu 
turētāju pakalpojumu pieprasījumu un/vai rezultāta 
saņemšanu/izsniegšanu RD APC). 2019.gadā RD APC uzsāka 
RD MVD “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana” 
pieprasījuma pieņemšanu. 12.04.2019. tika izdots Rīgas 
pilsētas izpilddirektora rīkojums Nr.RD-19-141-ir “Par Rīgas 
pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa 
izsludināšanu, konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa 
vērtēšanas komisijas izveidošanu”, ar kuru apstiprināts Rīgas 
pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa 
(turpmāk – konkurss) nolikums. RD APC nodrošināja iespēju 
nobalsot Rīgas pilsētas iedzīvotājiem par konkursam 
pieteiktajiem projektiem gan klātienē, dažādās apkaimēs – 
visās RD APC teritoriālajās atrašanās vietās, gan elektroniski 
www.balso.riga.lv. 

Lai uzlabotu dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma 
pieejamību un paplašinātu personu loku, kurām ir tiesības 
saņemt dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumu mājas 
apstākļos, 11.03.2020. tika izdoti Rīgas pilsētas izpilddirektora 
iekšējie noteikumi Nr. RD-20-12-nti “Kārtība, kādā tiek sniegts 
valsts pārvaldes pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana” 
personas dzīvesvietā”. Noteikumi paredz, ka pakalpojumu var 
pieprasīt dzīvesvietas deklarētājs vai cita persona, iesniedzot 
iesniegumu, un pakalpojuma pieteikumi tiek pieņemti arī pa 
tālruni.

03.02.2020. tika izdots RD priekšsēdētāja rīkojums Nr.RD-20-
42-r “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu 
īstenošanas konkursa rīkošanu”, ar kuru apstiprināts Rīgas 
pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas 
konkursa (turpmāk – konkurss) nolikums. RD APC 
nodrošināja iespēju nobalsot Rīgas pilsētas iedzīvotājiem par 
konkursam pieteiktajiem projektiem gan klātienē dažādās 
apkaimēs – visās RD APC teritoriālajās atrašanās vietās, gan 
elektroniski www.balso.riga.lv.
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19.1.3.  Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā izvietoto afišu stabu 
un stendu tīklu sakārtošana un 
uzturēšana atbilstoši mūsdienīgas 
pilsētvides estētiskajām prasībām

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Tiek veikta regulāra afišu stabu un stendu tīrīšana, kā arī 
aplīmēšana ar balto papīru. Pilsētvidē 14 afišu stabiem veikts 
kosmētiskais remonts.

Tiek veikta regulāra afišu stabu un stendu tīrīšana, kā arī 
aplīmēšana ar balto papīru.

19.1.4.  Reklāmas objektu un vasaras 
kafejnīcu projektu saskaņošana un 
kontrole

Būvvalde Pastāvīgi 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. Kopā apsekoti 2 890 objekti (2 334 
reklāmas objekti, 555 vasaras kafejnīcas), no tiem konstatēti 
888 pārkāpumi.

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. Kopā apsekoti 2 876 objekti (2 553 
reklāmas objekti, 323 vasaras kafejnīcas), no tiem konstatēti 
414 pārkāpumi.

U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā

19.2.1.  E–pakalpojumu attīstība RD ITC, 
struktūrvienības

2017.-2020. Veikta RD struktūrvienību pasūtīto 6 e-pakalpojumu 
papildinājumu realizācija.

Veikta RD struktūrvienību pasūtīto 3  
e-pakalpojumu papildinājumu realizācija.

19.2.2. RDVIS sistēmu attīstība RD ITC, 
struktūrvienības

2017.-2020. Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu 
realizācija 18 RDVIS lietojumprogrammās.

Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu 
realizācija 22 RDVIS lietojumprogrammās.

19.2.3.  Rīgas pašvaldības deputātu darba 
nodrošināšana

RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Rīgas pašvaldības deputātu darba nodrošināšanai izsniegti 
portatīvie datori, mobilie tālruņi, nomāts attālināto RD sēžu 
vadības modulis. Notiek darbs pie integrēta RD sēžu vadības 
moduļa izstrādes.

19.2.4. Datorparka atjaunošana RD ITC 2017.-2020. Veikta datorparka atjaunošana institūciju piesaistītā 
finansējuma apmērā.

Veikta datorparka atjaunošana institūciju piesaistītā 
finansējuma apmērā.

19.2.5. Mobilo darba vietu ieviešana RD ITC 2017.-2020. Veikta mobilo iekārtu pārvaldības risinājuma izpēte un 
darbības testēšana.

Uzsākta iOS un Android iekārtu centralizēta pārvaldīšana, 
ieviesti risinājumi attālinātā darba nodrošināšanai.

19.2.6. IKT infrastruktūras rezervēšana RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

19.2.7. Datu pārraides tīkla modernizācija RD ITC 2019.-2020. Izveidoti datu pārraides tīkla maģistrālie centri, paaugstināta 
datu plūsmas caurlaidība un nodrošināta datu pārraides 
kanālu rezervēšana. Realizēti vairāki atsevišķu pašvaldības 
vienotā tīkla objektu modernizācijas projekti, nodrošinot 
optisko slēgumu, jaunu darbstaciju pieslēgvietu izveidi un 
ieviešot bezvadu piekļuves punktus.

Samazinātas par 20% optiskā datu tīkla izmaksas pret 
iepriekšējo iepirkuma periodu, modernizējot optiskā signāla 
pārraides tehnoloģiju.

Ieviesta un uzturēta attālinātā darba tehnoloģija Rīgas 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, palielināta centralizēto IKT 
resursu kapacitāte.

Realizēts 70 izglītības iestādēs bezvadu tīkla paplašināšanas 
projekts un renovēta datu tīkla infrastruktūra vairākās 
pašvaldības iestādēs, nodrošinot mūsdienīgu IKT vidi.

19.2.8.  Drukas iekārtu optimizācija RD ITC, 
struktūrvienības

2017.-2020. Izstrādāti iekšējie normatīvi drukas pakalpojuma pārvaldībai. 
Turpināta drukas iekārtu optimizācija un drošās drukas 
ieviešana.

Turpināta drukas iekārtu optimizācija un drošās drukas 
ieviešana. 
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19.2.9.  Administratīvo IS ieviešana 
izglītības iestādēs

RD IKSD 2017.-2020. Turpinās skolu datoru pieslēgšanās vienotajam domēnam 
RI.RIGA.LV, aktuālas un noderīgas programmatūras ieguvei, 
UDV Zināšanu bāzes piekļuvei, IKT procesu pārzināšanai 
pašvaldībā. 

Kā arī sadarbībā ar RD ITC pilnveidoti e-pakalpojumi IT 
sistēmās: 

•  nodrošināta funkcionalitātes papildinājumi “Brīvpusdienu 
un Pirmsskolu rindu moduļos”; 

•  izveidota apvienoto iestājpārbaudījumu pieteikšanās 
vietnes;

•  izveidota vietne pieteikšanās nometnē; 
•  papildināts iksd.riga.lv ar NVO telpu rezervācijas kalendāru; 
•  u.c.

Turpinās skolu datoru pieslēgšana vienotajam domēnam 
RI.RIGA.LV, aktuālas un noderīgas programmatūras ieguvei, 
UDV Zināšanu bāzes piekļuvei, IKT procesu pārzināšanai 
pašvaldībā.

RD ITC Izstrādāts izglītības pakalpojumu uzskaites (IPUM) modulis. Nodrošināta izglītības pakalpojumu uzskaites moduļa 
uzturēšana.

19.2.11.  Mācību procesa sistēmu 
nodrošināšana skolās

RD IKSD Pastāvīgi Sadarbībā ar RD ITC nodrošināta programmatūra: mācību 
spēles “Minecraft for education” licences skolām; Microsoft 
Office 365 licences un arī 10 privātajām ierīcēm mājās 
skolēniem, skolotājiem un administrācijai.

1.  Programmatūra: Microsoft Office 365 licenču 
nodrošināšana Departamenta padotības iestādēm, 
10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, skolotājiem 
un administrācijai. Sagatavota informācija par licenču 
lietošanu pašvaldībā, t. sk. to uzstādīšanu un nosūtīta 
skolām vecāku informēšanai.

2.  Turpinās skolu datoru pieslēgšana vienotajam domēnam 
RI.RIGA.LV

RD ITC 2017.-2020. Turpinās iegādāto mācību stundu un datorklašu vadības 
programmatūras licenču uzturēšana.

Turpinās iegādāto mācību stundu un datorklašu vadības 
programmatūras licenču uzturēšana.

19.2.13.  Izglītības iestāžu IKT 
infrastruktūras uzlabošana

RD IKSD 2017.-2019. Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm iegādāti: 
vispārizglītojošām skolām – 624 datori, 555 skolēnu 
planšetdatori un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās 
tāfeles; Bolderājas mūzikas un mākslas skolas datorklasei 9 
datori ar specializētu programmatūru; 16 skolu maģistrālie 
tīkla komutatori un 66 skolu lokālo tīkla komutatori. 

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi 
sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla 
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 
7 vispārizglītojošās skolās un Rīgas Centrālajā bibliotēkā un 
filiālbibliotēkās.

1.  Veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot Wi-Fi un papildus 
tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP 
telefoniem – 7 vispārizglītojošās skolās un 2 PII. Iegādāti 
un uzstādīti 54 komutatori – maģistrālo un lokālo tīklu 
darbības nodrošināšanai. 

2.  Wi-Fi nodrošināšanai RD IKSD iestādēs tiek veikta 372 
mobilā interneta punktu noma (pamatojums: 2021.gada 
februārī beidzas tet līgums).

3.  RD IKSD padotības iestādēm iegādāti: 482 stacionārie 
datori; 2426 portatīvie datori; 102 multimediju projektori. 
Skolu datorklašu pārvaldībai iegādātas 834 NetSupport 
licences, tādējādi pabeidzot to nomaiņas procesu. Rīgas 
241.pirmsskolas izglītības iestādei iegādātas 11 licences 
Winhome datoru darbspējas nodrošināšanai. 

4.  Sagatavots, iesniegts un apstiprināts valsts aizdevumam 
pašvaldības investīciju projekts “Izglītības sistēmas
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digitalizācija mācību procesa  kvalitatīvai nodrošināšanai 
attālināti”. Tā ietvaros iegādāti: 508 portatīvie datori; 1002 
monitori aprīkoti ar kameru un skaļruņiem attālināto mācību 
atbalstam skolās; 75 vispārizglītojošajās skolās veikta lokālā 
komutācijas tīkla ierīkošana.

19.2.14.  Aprūpes darba atbalsta IS izveide RD LD, RD ITC 2017.-2020. 2019.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot stacionāro 
ārstniecības iestāžu sociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā 
darba pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem 
saskaņā ar pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 
līgumu. Veikta regulāra sistēmas pilnveidošana un 
uzturēšana.

Papildināta SOPA – APSIS datu apmaiņa ar jauniem datu 
laukiem, pilnveidots sistēmu sadarbības algoritms gadījumos, 
ja mainās nododamā vērtējuma statuss.

Papildināta datu saņemšana no APSIS ar jauniem laukiem  
“MK līmenis” un klienta resursu aprūpes apjoms.

Turpinājās darbs pie Aprūpes darba atbalsta IS 
pilnveidošanas. 

19.2.15.  E-pakalpojumu sociālajā jomā 
attīstība

RD LD 2016.-2018. Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu 
administrēšanas elektroniskās sistēmas pilnveidošanas. 

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu administrēšanas 
atskaišu elektroniskās sistēmas pilnveidošanas un ieviešanas 
vairākiem pakalpojumiem (aprūpe mājās grupu māja 
(dzīvoklis), krīzes centrs, aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums, 
socializācijas grupu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 
pakalpojums).

Ieviesta elektroniskā veselības aprūpes pakalpojumu 
uzskaites sistēma pašvaldības SAC.

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu 
administrēšanas elektroniskās sistēmas, sociālo pakalpojumu 
administrēšanas atskaišu elektroniskās sistēmas un veselības 
aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēma pašvaldības SAC 

pilnveidošanas. 

19.2.16.  Sociālās palīdzības un 
pakalpojumu lietojumprogrammas 
pārbūve un e–vaučeru sistēmas 
izveide

RD LD 2016.-2020. Aktivitātes nav veiktas. Aktivitātes nav veiktas.

19.2.17.  Rīgas pilsētas atkritumu ražotāju 
vadības sistēmas attīstība (PARIS)

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Šobrīd netiek attīstīta. Ieviešot jauno sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, visu uzskaiti veiks savācējs.

Uzsākta Rīgas pilsētas atkritumu ražotāju vadības sistēmas 
papildinājumu izstrāde.

No 2020.gada jūlija līdz septembrim notika darbs pie PARIS 
koncepta izveides (prasību un funkcionalitātes noteikšana)  
un sistēmas izstrādes.

19.2.18.  Lietojumprogrammas izstrāde ielu 
un zemesgabalu apstādījumu un to 
kopšanas uzskaitei

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Programma tiek izmantota un, ja nepieciešams, pilnveidota 
gan koku inventarizācijas datu uzturēšanai, gan koku 
kopšanas darbu plānošanai un uzskaitei.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Tiek izmantota QĢIS programma “Koku inventarizācija” koku 
inventarizācijas datu uzturēšanai, gan koku kopšanas darbu 
plānošanai un uzskaitei.

Tiek izmantota QĢIS programma “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un mikroliegumu infrastruktūras objekti un 
apsaimniekošanas pasākumi” darbu plānošanai un uzskaitei.
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Tiek izmantota QĢIS programma “Dižkoki Rīgā” darbu 
plānošanai un uzskaitei.

19.2.19.  IS izstrāde suņu turēšanas nodevu 
iemaksu uzskaitei

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Finansējuma trūkuma dēļ 2019.gadā sistēma netika 
izstrādāta un integrēta ar ERAF projekta ietvaros pilnveidotā 
e-pakalpojuma “Pašvaldības nodevas par suņa turēšanu 
nomaksa” iespējām.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Finansējuma trūkuma dēļ 2020.gadā sistēma netika 
izstrādāta un integrēta ar ERAF projekta ietvaros izstrādāto 
e-pakalpojumu “Pašvaldības nodevas par suņa turēšanu 
nomaksa”.

19.2.20.  Interneta pieslēgumu attīstība 
Rīgas pašvaldības kapsētās

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Nodrošināti datu pārraides tīkla pieslēgumi, izmantojot 4G 
mobilos tīklus.

Nodrošināta datu pārraides tīkla pieslēgumu uzturēšana.

Interneta pieslēgums kapsētās ir sakārtots.

19.2.21.  Kapa vietu uzskaites 
lietojumprogrammas attīstība

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. RD MVD nomā lietotāj programmu no SIA “Cemety”, kurā 
izmanto kapsētu inventarizācijas gaitā iegūtos datus par 
Rīgas pilsētas pašvaldības centra kapsētām.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

RD MVD nomā programmatūru no SIA “Cemety”, kurā izmanto 
kapsētu inventarizācijas gaitā iegūtos datus par Rīgas 
pilsētas pašvaldības centra kapsētām.

19.2.22.  Videonovērošanas risinājuma 
izveide

RPP, RD ITC 2017.-2020. RPP Kurzemes pārvaldes servera pārcelšana no lokālā uz 
attālināto serveri. 

Vienotās videonovērošanas sistēmas (VVS) datu glabātuves 
risinājuma ieviešana atbilstoši videonovērošanas 
programmatūras prasībām. 

RPP nodaļu videonovērošanas sistēmu apvienošana, lai 
nodrošinātu centralizētu sistēmas uzraudzību.

Palielināta datu glabātuves kapacitāte atbilstoši 
videonovērošanas programmatūras prasībām. Nodrošināta 
RPP nodaļu videonovērošanas sistēmu apvienošana. 

Projekts noslēdzies.

19.2.23.  RDVIS UDV Pirmpirkuma reģistra 
interfeiss datu nodošanai uz 
VVDZ

RD ĪD 2017.-2020. Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika pieņemts lēmums izziņu 
par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības 
iesniegšanai VVZD izmantot Tiesu administrācijas izstrādāto 
tiešsaistes risinājumu, ar kuru www.zemesgramata.lv  
reģistrētiem lietotājiem ir iespēja elektroniski iesniegt 
dokumentus, kas nav piesaistīti konkrētam nostiprinājuma 
lūgumam, pasākums ir zaudējis savu aktualitāti. 

Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika pieņemts lēmums izziņu par 
atteikumu pašvaldības pirmpirkuma tiesības iesniegšanai 
VVZD izmantot Tiesu administrācijas izstrādāto tiešsaistes 
risinājumu, ar kuru www.zemesgramata.lv reģistrētiem 
lietotājiem ir iespēja elektroniski iesniegt dokumentus, 
kas nav piesaistīti konkrētam nostiprinājuma lūgumam, 
pasākums ir zaudējis savu aktualitāti.

19.2.24.  Pašvaldības ģeotelpiskās 
informācijas sistēmas (ĢIS) 
attīstība

RD PAD, 
RD struktūrvienības

2017. – pastāvīgi Turpinājās darbs pie pašvaldības ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas GeoRīga ieviešanas. Uz ESRI ArcGIS Enterprise 
bāzes izveidots GeoRīga iekšējā portāla projekts, kurā 
sākotnēji apkopoti kadastra dati, adreses un ielas, sarkanās 
līnijas, Rīgas teritorijas plānojuma informācija, Rīgas 
vietējā ģeodēziskā tīkla informācija, kā arī dažādu ciklu 
ortofotokartes. 

Apzināta un apkopota informācija (katalogā) par citos RD 
nozaru departamentos uzturēto ģeotelpisko informāciju  
un datu formātiem. 

2020.gada pirmajā pusē turpinājās darbs pie vienotās 
pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmas GeoRīga 
izstrādes un nodošanas lietotājiem – pamatlietotņu izveide, 
datu slāņu sagatavošana un publicēšana, kā arī lietotāja 
rokasgrāmatas izstrāde. 

2020.gada 5.maijā Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem 
lietošanā tika nodots GeoRīga iekšējais portāls, kurā 
sākotnēji pieejamas 4 lietotnes – Rīgas pilsētas 
ģeotelpiskie dati, Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu karte, 
Ortofotokartes un Ģeodēziskie tīkli Rīgā. Sadarbībā ar RD
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Izstrādes procesā veikti vairāki programmatūras standarta 
risinājumu funkcionalitātes uzlabojumi – pielāgots 
informācijas meklēšanas logrīks, izveidots datu slāņu 
grupēšanas un metadatu uzturēšanas un attēlošanas 
risinājums. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
attēlošanai GeoRīga, kā arī datu apmaiņai ar sadarbības 
partneriem, izstrādāts WMS/WFS risinājums.

Īpašumu departamentu izveidota un publicēta 5.lietotne – 
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās un piekritīgās zemes. 

2020.gada laikā portāla GeoRīga saturs pakāpeniski 
papildināts gan ar ģeotelpiskajiem datiem, piemēram, 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju informācija no 
sistēmas Ozols, valsts ģeodēziskā tīkla informācija un 7 
dažādu aerofotografēšanas ciklu ortofotokartes no LĢIA, 
lokālplānojumu un detālplānojumu robežas no Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmas, augstas 
izšķirtspējas ortofotokartes dažādām Rīgas pilsētas 
teritorijām, t.sk. Rail Baltica trasei. 

Līdz 2020.gada nogalei portālā GeoRīga publicētas 36 datu 
kopas (no 81 pašvaldībā uzturētām datu kopām). Sakārtota 
un publicēta dažādu datu slāņu atribūtu informācija. 
Visai mainīgajai ģeotelpiskajai informācijai 2020.gadā 
tika piemeklēti un tiek nodrošināti piemērotākiem datu 
aktualizēšanas tehniskie risinājumi un biežumi. 

2020.gadā veikti uzlabojumi portāla standarta rīku 
funkcionalitātē – datu slāņu logrīkā. 2020.gadā sagatavotas 
portāla GeoRīga procesu shēmas, tiesību pieprasīšanas 
veidlapas, aizpildītas personas datu apstrādes tabulas, kā 
arī izveidota datu plūsmu tabula. 2020.gada jūlijā organizēta 
portāla GeoRīga lietotāju aptauja, lai noskaidrotu lietotāju 
viedokli par portālā pieejamajiem datiem, datiem, kurus vēl 
nepieciešams publicēt, kā arī iegūts viedoklis par portāla rīku 
funkcionalitāti un nepieciešamajiem papildinājumiem. 

2020.gada 2.pusgadā organizēti un vadīti 8 portāla GeoRīga 
lietotāju semināri pašvaldības departamentu darbiniekiem, kā 
arī deputātiem.

RD ITC 2017.-2020. Veikta ģeotelpiskās informācijas sistēmas platformas maiņa, 
uzsākta datu sagatavošana publicēšanai.

Realizēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģeotelpiskās 
informācijas publicēšanas sistēmas – ģeoportāla 1.kārta – 
izveidota un ieviesta pašvaldības ģeoportāla iekštīkla versija. 

19.2.26.  Ģeotelpiskās informācijas 
e-pakalpojumi (ārējie klienti)

RD PAD 2017. – pastāvīgi Turpinājās darbs pie e-pakalpojuma “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana 
no topogrāfiskās informācijas datubāzes” izstrādes. Gada 
pirmajos mēnešos tika veikta lietotāju autorizācijas un 
pilnvarošanas PFAS risinājuma testēšana, lietotāju tematisko 
grupu izveidošana, produkta “Topogrāfiskās informācijas 
izsniegšana no datubāzes. Rīga. Pēcapmaksa.” izveidošana 
valsts vienotajā ģeoportālā – geolatvija.lv, kā arī klientu 
informēšana un apmācība reģistrācijai, pilnvarošanai un 
produkta pasūtīšanai. E-pakalpojums nodots lietotājiem 
3.aprīlī. 

Veikts papildinājums e-pakalpojumā Būvju situācijas 
plāna izsniegšana, papildinot pakalpojumu ar informatīvu 
paziņojumu par pakalpojuma izpildes termiņa un maksas 
izmaiņām paātrinātas izpildes gadījumā.
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Veikti uzlabojumi un papildinājumi e-pakalpojumos 
Inženiertīklu (būvju) situācijas plāna izsniegšana, papildinot 
pakalpojuma saņemšanas mērķu klasifikatoru un precizējot 
informācijas izvietojumu par pakalpojuma saņemšanu 
paātrinātā kārtībā. 

Veiktas izmaiņas vairākos e-pakalpojumos (verifikācijas 
mehānisma) sertificēto personu sertifikātu numerācijas 
izmaiņu dēļ.

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

RD PAD 2017. – pastāvīgi Sniegtas konsultācijas RD Pilsētas attīstības departamenta 
un citu RD struktūrvienību darbiniekiem par datu 
sagatavošanu un uzturēšanu MicroStation, QGIS un ESRI 
ArcGIS vidē, licencēšanas nosacījumiem un autortiesību 
atsauču lietošanu grafiskajos dokumentos, kas satur 
ģeotelpisko informāciju. 

Turpināta esošās ģeotelpiskās informācijas aktualizēšana 
serverī MAISS. Informācijas kopums papildināts ar jauniem 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras produktiem – 
digitālais reljefa modelis *.tif datu formātā, digitālais virsmas 
modelis *.tif datu formātā, Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze 
*.gdb datu formātā, kā arī visu ciklu ortofotokartes *.tif datu 
formātā. 

Izveidots katalogs – saraksts, kurā apkopota informācija par 
Rīgas pašvaldības iestādēs uzturētajām ģeotelpisko datu 
kopām (78 gab.). Katalogā ietverta informācija par datu 
kopas uzturētāju, datu kopas nosaukums, datu formāts,  
kā arī kontaktinformācija.

Aktualizēti esošie metadati, kā arī sagatavoti metadati 
jaunām ģeotelpisko datu kopām, ko uztur RD Pilsētas 
attīstības departaments. RD Pilsētas attīstības 
departamenta mājas lapā publicēti metadati par 8 
Departamenta datu kopām un 2 Rīgas pilsētas būvvaldes 
datu kopām. Uzsākta metadatu ievade un attēlošana 
GeoRīga portālā. 

Izsniegtas 12 licences ģeotelpisko datu izmantošanai gan 
juridiskām personām, gan studentiem diplomdarbu vai studiju 
darbu izstrādei.

Sniegtas konsultācijas Departamenta un citu RD 
struktūrvienību darbiniekiem par ģeotelpisko datu 
sagatavošanu un uzturēšanu ne tikai MicroStation, bet arī 
QGIS un ArcGIS vidē, t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldības policijas 
darbiniekiem Civilās aizsardzības plāna izstrādei.

Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki konsultēti par 
ģeotelpiskās informācijas licencēšanu un autortiesību 
atsauču lietošanu grafiskajos dokumentos, kas satur 
ģeotelpisko informāciju – izstrādāti un portālā GeoRīga 
publicēti uzskatāmi piemēri par konkrētu datu kopu 
autortiesību attēlojumu. 

Turpināta esošās ģeotelpiskās informācijas aktualizēšana 
serverī MAISS.

Aktualizēti esošie metadati, kā arī sagatavoti metadati 
jaunām ģeotelpisko datu kopām, ko uztur RD ĪD, IKSD, 
Dabas aizsardzības pārvalde. Visi metadati publicēti portālā 
GeoRīga. 

Izsniegtas 16 licences ģeotelpisko datu izmantošanai 
juridiskām personām un 11 atļaujas studentiem ģeotelpisko 
datu izmantošanai diplomdarbu vai studiju darbu izstrādei.

19.2.28.  Satiksmes vadības centra 
sistēmas attīstība

RD SD 2017. Nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm. Informāciju par veiktajām aktivitātēm skat. pie aktivitātes 
11.5.1. izpildes

19.2.29.  Tiesvedību atbalsta 
lietojumprogrammas izveide

RD Juridiskā 
pārvalde, RD ITC 

2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Dalība sanāksmē ar LPS par “E-lietas” un Tiesu informācijas 
sistēmu. Pieņemts lēmums jaunas izstrādes RD IS neveikt, jo 
netiek nodrošināta integrācija ar valsts tiesvedības IS.
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19.2.30.  Būvniecības informācijas sistēmas 
(BIS) sasaistes ar RDVIS attīstību

Būvvalde 2017. 2019. gada laikā izmantojot BIS funkcionalitāti ir iesniegtas 
un izskatītas aptuveni 100 būvniecības ieceres. No 01.01.2020. 
visas no jauna ierosinātas būvniecības ieceres obligāti 
jāiesniedz izmantojot BIS. 

Ar 01.01.2020. no jauna uzsāktās būvniecības lietas tiek 
iesniegtas un saskaņotas BIS. Papildus 2020.gada beigās 
Būvvalde ir uzsākusi ievadīt iesniegtās 3.grupas un 2.grupas 
jaunbūvju ievadi BIS, kas iesniegtas papīrā. 2020.gadā BIS 
iesniegtas 5887 lietas.

RD ITC Realizēti funkcionālie pilnveidojumi būvniecības dokumentu 
sasaistes uzlabošanai starp BIS un RDVIS.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

19.2.32.  Rīcības un investīciju plānu 
aktualizēšanas risinājuma izveide

RD PAD sadarbībā 
ar RD ITC

2019.–2020. Definētas funkcionālās prasības Rīcības un investīciju plānu 
aktualizēšanas risinājumam, uzsākta risinājuma izstrāde.

Izstrādāts risinājums Rīcības un investīciju plānu 
aktualizēšanai.

2020.gadā turpinājās darbs pie ACTO ERP Projektu vadības 
moduļa (PVM) izstrādes, kas tika īstenots projekta “Attīstības 
programmas Rīcības un Investīciju plānu aktualizācijas un 
uzraudzības elektroniskās sistēmas izveide” (PVS ID 3890) 
ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt Pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību projektu un attīstības ieceru sistemātisku 
uzskaiti (plānošana, uzraudzība) un efektīvu pārvaldību. Tā 
ietvaros tika nodrošināta PVM funkcionālo prasību definēšana, 
dalība darba grupas sanāksmēs, spēkā esošo Rīcības un 
Investīciju plānā iekļauto projektu/rīcību kārtošana migrācijai 
uz PVM, sistēmas testēšana, dalība pašvaldības iestāžu 
darbinieku apmācības, kā arī uzsākts darbs pie metodiskā 
materiāla izstrādes. Darbības tiks turpinātas arī 2021.gadā, kad 
tiek plānota sistēmas nodošana produkcijas vidē.

19.2.33.  Būvvaldes arhīva digitalizēšana Būvvalde 2019.–2020. Ir izveidota arhīva materiālu uzskaites sistēma, kurā tiks 
uzskaitītas visas arhīvā esošās lietas un iespēju robežās 
nodrošināta pirmās lapas digitalizēšana. 

Tiek strādāts pie arhīva materiālu uzskaites sistēmas 
ieviešanas, papildus sistēmas ieviešanas procesam tiek 
veidoti lietu saraksti elektroniski.

RD ITC Izstrādāts risinājums Būvvaldes arhīva elektroniskai lietu 
uzskaitei un arhīva lietu elektroniskai pieprasīšanai un 
izsniegšanai.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

19.2.35.  Kultūras mantojuma saglabāšanas 
risinājuma izveide (UNESCO)

Būvvalde 2019.–2020. RD VIS lietojumprogrammā NEKIP ir izveidota UNESCO datu 
bāzes funkcionalitāte, pakāpeniski tiks veikta datu ievade.

Nav stājušies spēkā ministru kabineta noteikumi par vietējas 
nozīmes pieminekļu nodošanu pašvaldībai.

RD ITC Izstrādāts risinājums pašvaldības pārziņā esošo kultūras 
pieminekļu uzskaitei.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

19.2.37.  Transporta būvju izmantošanas 
kontroles administrēšanas 
risinājuma izveide

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Izstrādāts risinājums transporta būvju izmantošanas 
pārvaldībai un kontrolei.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

19.2.38.  Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas lietojumprogrammas 
izveide

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Izstrādāts e-pakalpojums pasažieru komercpārvadājumu 
licences kartītes pieteikšanai un risinājums elektronisko 
pieteikumu apstrādei.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.
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19.2.39.  Decentralizētās kanalizācijas 
administrēšanas risinājums

RD ITC sadarbībā ar 
RD MVD

2019.–2020. Izstrādāts risinājums decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontrolei.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

RD MVD tiek strādāts ar kanalizācijas pakalpojumu 
informācijas sistēmu KANIS, papildinātas veidlapas, 
lai reģistrētu asenizācijas pakalpojumu sniedzējus, to 
deklarācijas, un decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekus. MVD decentralizētās kanalizācijas sistēmu 
īpašniekiem un asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem 
2020.gadā nosūtīja vairāk kā 3500 informatīvās vēstules. 
2020.gadā KANIS sistēmā reģistrētas 822 decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas un 1 asenizācijas pakalpojumu 
sniedzējs. Saņemtas Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju 
atskaites.

19.2.40.  RDVIS UDV Elektroniskie 
nostiprinājumu lūgumi 
Zemesgrāmatu nodaļai

RD ITC 2019.–2020. Izstrādāts funkcionalitāte elektronisko nostiprinājumu 
lūgumu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

19.2.41.  Jaunas resursu vadības sistēmas 
(RVS) ieviešana

RD FD 2019.–2020. Turpinās darbs pie ACTO ERP iespēju un esošo Biznesa 
procesu analīzes un konfigurācijas, tiek sagatavota 
nepieciešamā informācija par tālākajiem darbiem pārejai uz 
standartizēta ERP produkta izmantošanu, Sadarbībā ar citām 
RD struktūrvienībām tiek sniegtas intervijas izstrādātājiem 
un tiek precizētas sistēmas prasības, notiek projekta 
dokumentācijas un izstrāžu akceptēšana.

Īstenoti RVS ieviešanas darbi saskaņā ar projekta plānu un 
piešķirto finansējumu. Ir nodrošināta grāmatvedības procesu 
veikšana tehnoloģiski modernā, pašvaldības esošajiem darba 
procesiem piemērotā un attīstībai pielāgojamā sistēmā. 

Sagatavota ACTO ERP ieviešana pašvaldībā, sadarbībā ar 
citām RD struktūrvienībām veikta esošo procesu pārejas 
sagatavošana sistēmas darbībai.

RD ITC Rīgas domē ieviesta RVS saskaņā ar piešķirto finansējumu.

19.2.43.  Identitātes pārvaldības risinājuma 
ieviešana

RD ITC 2019.–2020. RD aktīvās direktorijas lietotāja kontu un e-pastkastu 
veidošanas web servisa uzstādīšana uz jaunā Exchange 
servera, izmaiņu veikšana datu nodošanā no RD Vienotās 
informācijas sistēmas (RD VIS) lietojumprogrammas KADRI 
un KAVIS-IKT Identitāšu pārvaldības moduļa.

Nodrošināta izstrādātā risinājuma uzturēšana.

19.2.44.  Pašvaldību klientu informācijas 
pārvaldības risinājums (PKIP 
projekts)

RD ITC 2019.–2020. Noslēdzies iepirkums “PKIP projekta risinājumu izstrāde un 
ieviešana”.  Ar izstrādātāju SIA “ZZ Dats” parakstīts “PKIP 
projekta risinājumu izstrāde un ieviešanas” līgums. 

Organizēts seminārs “Pašvaldību klientu informācijas 
pārvaldības risinājums” sadarbības partneriem un 
izstrādātājiem. 

Uzsākta Resursu vadības sistēmu (RVS)  un  Dokumentu 
vadības sistēmu (DVS) integrācijas tehniskās specifikācijas 
dokumenta izstrāde.

Noslēgti izstrādes līgumi ar DVS un RVS izstrādātājiem 
(Namejs, Lietvaris, Ozols un Gvedis) un izstrādāti jauni PKIP 
platformas moduļi:

•  Universāla darba vieta (UDV) https://rdtv-pkip.riga.lv/
login/login

•  Pakalpojumu modulis (PAM)  https://rdtv-pkip.riga.lv/spm
•  Dokumentu apstrādes modulis (DAM) https://rdtv-pkip.

riga.lv/dam
•  Auditācijas modulis https://rdtv-pkip.riga.lv/audit 
•  Sadarbspējas modulis
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Izstrādāti un pieejami testa vidē e-pakalpojumi  
“Koku ciršanas atļaujas“ un “Pašvaldības nodeva par suņa 
turēšanu“.

Realizēta integrācija ar Probācijas dienesta sistēmu PLUS.

19.2.45.  Valsts un pašvaldību iestāžu 
tīmekļvietņu vienotā platforma

RD Sabiedrisko 
attiecību nodaļa 
sadarbībā ar Valsts 
kanceleju

2019.–2020. RD sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve regulāri piedalījās 
darba grupas sēdēs par valsts un pašvaldību iestāžu 
tīmekļvietņu vienotās platformas izstrādi.

RD sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve regulāri piedalījās 
darba grupas sēdēs par valsts un pašvaldību iestāžu 
tīmekļvietņu vienotās platformas izstrādi, pēc platformas 
izveidošanas piedalījās testēšanā un sanāksmēs par 
uzlabošanu

RD ITC Apstiprinātas Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu 
vienotās platformas (TVP) prasības. Saskaņota mājas lapu 
www.riga.lv un pasvaldiba.riga.lv struktūras migrācijas plāns. 

Sagatavots un notestēts dizains, norit tā iestrāde TVP.

Paveikta mājaslapas migrācija un nopublicēta jauna dizaina 
pašvaldības mājaslapa www.riga.lv.

19.2.47.  Kadastra IS datu apmaiņas 
risinājuma attīstība

RD ITC 2019.–2020. Ar Valsts zemes dienestu panākta konceptuāla vienošanās 
par kadastra datu apmaiņas pilnveidojumiem.

Aktivitāte apstādināta un tiks aktualizēta nākotnē kontekstā 
ar valsts Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (DAGR) 
risinājuma attīstību.

19.2.48.  Atvieglojumu sistēma (AVIS) RD ITC sadarbībā ar 
RD SD

2019.–2020. Pārstāvētas pašvaldības intereses Atvieglojumu sistēmas 
izveides darba grupās.

Pārstāvētas pašvaldības intereses Atvieglojumu sistēmas 
izveides darba grupās.

19.2.49.  Mākoņpakalpojuma izvērtēšana RD ITC 2019.–2020. Uzsākta mākoņpakalpojumu izmantošanas izvērtēšana 
atsevišķu IKT pakalpojumu nodrošināšanā pašvaldības 
darbiniekiem.

Turpināta mākoņpakalpojumu izmantošanas izvērtēšana IKT 
pakalpojumu nodrošināšanā pašvaldības darbiniekiem.

19.2.50.  IKT pakalpojumu pieejamības 
paaugstināšana

RD ITC 2019.–2020. Ieviešot mūsdienīgas datu tīkla tehnoloģijas, samazināts 
centralizēto IKT resursu sasniedzamības bojājumu skaits un 
paplašināts datu pārraides joslas platums. 

Uzsākts RDVIS lietojumprogrammu universālās versiju 
piegāžu platformas izstrādes projekts.

Turpināta uzsāktā RDVIS lietojumprogrammu universālās 
versiju piegāžu platformas izstrādes projekta īstenošana.

19.2.51.  Apsardzes un durvju piekļuves 
kontroles sistēmas modernizēšana

RD ITC 2019.–2020. Uzsākta apsardzes un durvju piekļuves kontroles sistēmas 
modernizēšana Amatu ielā 4.

Durvju piekļuves sistēma Amatu ielā 4 modernizēta atbilstoši 
prasībām.

19.2.52.  Satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu lietojumprogrammas 
(CSOTL) attīstība

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Sniegts tehniskais atbalsts lietojumprogrammas pieejamībai. Sniegts tehniskais atbalsts lietojumprogrammas pieejamībai.

19.2.53.  Braukšanas maksas atvieglojumu 
piešķiršanas un kontroles 
risinājuma attīstība

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Sadarbībā ar SD un SIA “Rīgas satiksme” pilnveidota 
braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas pamatotības 
kontrole.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
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19.2.54.  Izmaksu vadības sistēmas 
ieviešana

RD FD 2019.–2020. ARCTO ERP projekta gaitā no izpildītāja tiek saņemti Darba 
uzdevumi ar atbilstošo tēmu analīzi, konfigurāciju un biznesa 
procesu aprakstiem, notiek projekta dokumentācijas un 
izstrāžu akceptēšana. 

Sagatavota ACTO ERP ieviešana izmaksu vadības sistēmā 
sākot no 2021.gada.

RD ITC Veikta sākotnējā izpēte. Aktivitātes ietvaros veicamie darbi 
tiks precizēti 2020.gadā saistībā ar  aktivitāti 19.2.35.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

19.2.56.  Vietnes “Iedzīvotāji Rīgas 
attīstībai” izveide

RD ITC 2019.–2020. Izstrādāta ērti lietojama vietne balso.riga.lv, kas ļauj 
pašvaldībai īstenot līdzdalīgās budžetēšanas ieceri. 
Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem balsot par apkaimju 
izaugsmes iesniegtajiem pieteikumiem, kā arī iepazīties 
ar pārskatāmu informāciju par visiem konkursa projektu 
pieteikumiem. 

Interneta vietnes projektējumā tika iesaistīti Rīgas apkaimju 
pārstāvji, Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieku un 
Rīgas pilsētas izpilddirektors. Pieņemts lēmums 2020.gadā 
attīstīt un pilnveidot funkcionalitāti 2.kārtā.

Veikti papildinājumi vietnes www.balso.riga.lv pārskatāmības 
uzlabošanai, apstiprināto projektu atsekošanai un attēlošanai 
projektu realizācijas dienasgrāmatā.

19.2.57.  LR Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra Administratīvo 
pārkāpumu atbalsta informācijas 
sistēma savietošana ar RDVIS

RD ITC 2019.–2020. Pieņemts lēmums Rīgas pilsētas pašvaldībā pāriet uz 
Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmas 
(APAS) lietošanu ar Administratīvās atbildības likuma spēkā 
stāšanos 01.07.2020.

Savietošana atlikta, jo APAS 1.kārtas izstrādes nenodrošina 
datu apmaiņas risinājumus.

19.2.58.  IKT pārvaldības struktūru izveide RD ITC 2019.–2020. Nav pieņemts RD vadības lēmums par IKT padomes izveidi. Nav pieņemts RD vadības lēmums par IKT padomes izveidi.

19.2.59.  IKT drošības un pakalpojumu 
pārvaldības pilnveidošana

RD ITC 2019.–2020. Uzsākta auditācijas un drošības risku pārvaldības rīku 
ieviešana.

Uzsākta dokumentācijas izstrāde IKT drošības un 
pakalpojumu nepārtrauktības pārvaldībai.  

19.2.60.  IKT drošības audits RD ITC 2019.–2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

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 2017. Iespēju robežās notiek dokumentu elektronizācija, katru gadu 
sagatavoto un saņemto dokumentu pieaugums ir aptuveni 
5% procenti, 2020.gadā tas ir sagaidāms lielāks, sakarā ar 
BIS ieviešanu. Tiek strādāts pie procesu optimizācijas un 
informācijas pieejamības arī citām struktūrvienībām.

Uzsākta praktiski visu iekšējo aprites dokumentu 
elektronizācija, tiekšanās uz pilnīgu visu ārējo dokumentācijas 
elektronizāciju. 2020.gadā elektronisko dokumentu īpatsvars 
ir bijis 60% no visiem.

Tiek vienkāršoti procesi (vasaras kafejnīcu saskaņošana, 
atkārtotas dokumentācijas izskatīšana). Regulāras 
informācijas nodrošināšana sabiedrībai un infografiku 
sagatavošana.
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RD IKSD

RD LD

2017.-2019. Optimizēts pārvaldības/funkciju piekritības process, un, 
atbilstoši pašiniciatīvas kārtā veiktajam funkciju auditam un 
faktiskajām kompetencēm, ar 2019.gada 1.jūniju izveidota 
RD IKSD patstāvīga struktūra Īpašuma nomas un norēķinu 
nodaļa.

2020.gada darba process tika organizēts saskaņā ar 
12.03.2020. MK rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, MK 9.06.2020. noteikumiem Nr.360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” un RD IN Nr.RD-20-11-ntd “Kārtība, 
kādā tiek organizēts attālinātais darbs un elastīgā darba laika 
režīms Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs” (un IKSD darba 
kārtības noteikumiem (2019.20.06.).

2017. 2019.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot 
stacionāro ārstniecības iestāžu sociālie darbinieki, kuri 
sniedz sociālā darba pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības 
iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanas līgumu, veikta regulāra sistēmas pilnveidošana 
un uzturēšana. Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu 
rindu un atskaišu administrēšanas elektroniskās sistēmas 
pilnveidošanas un ieviešanas vairākiem sociālajiem 
pakalpojumiem. Ieviesta elektroniskā veselības aprūpes 
pakalpojumu uzskaites sistēma pašvaldības SAC. Lai 
nodrošinātu mērķtiecīgāku, uz klientu vērstu apkalpošanu, 
izveidota Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra 
struktūrvienība darbam ar pilngadīgiem bāreņiem “Jauniešu 
atbalsta centrs”.

Ar 01.11.2019. izveidots Rīgas Sociālā dienesta Sociālā 
darba nodaļas Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu novērtēšanas sektors ar mērķi optimizēt klientu 
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem izvērtēšanas darbu.

19.3.2.  RD Pilsētas attīstības 
departamenta Rīcības plāna 
aktualizācija

RD PAD 2019.-2020. 2019.gada 18.februārī ar RD Pilsētas attīstības komitejas 
lēmumu Nr.27 akceptēts RD PAD Rīcības un investīciju plāns 
2019.-2020.gadam.

2020.gadā aktualizācija netika veikta.

19.3.3.  Pasākumu īstenošana budžeta 
izdevumu ierobežošanai un 
pašvaldības veikto funkciju 
optimizēšanai

RD FD 2017.-2019. Pārskata gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu pieaugums –  
par 9,4% ievērojami pārsniedza pašvaldības budžeta kopējo 
izdevumu palielinājumu – par 1,3%, kā arī uzturēšanas 
izdevumu pieaugumu, kas palielinājās par 3,2%.

Pārskata gadā bija vērojams pašvaldības budžeta ieņēmumu 
kritums par 6,1%, salīdzinot ar 2019.gadu. Veicot izdevumu 
ierobežošanu, pašvaldības faktiskie budžeta izdevumi 2020.
gadā bija par 9,8% mazāki salīdzinot ar plānotajiem.

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 2017.-2020. Atbilstoši Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Igaunijā 
finansējuma piešķīrumam, nodrošināta Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts 
administrācija” projekta “Ziemeļeiropas metropoļu 
stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” īstenošana. 

Sagatavota un ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2710 apstiprināta 
pārskata “2018.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 
2014.-2020.gadam ieviešanu” gala atskaite, kas pieejama 
tīmekļa vietnē www.sus.lv.

2020.gadā RD tika apstiprināta 2019.gadā sagatavotā Rīgas 
attīstības programmas 2014.−2020.gadam Rīcības plāna un 
Investīciju plāna aktualizācija 2019.-2020.gadam (06.03.2020. 
lēmums Nr.47). Tāpat 2020.gadā tika veiktas divas 
ārpuskārtas Rīcības plāna un Investīciju plāna 2019.−2020.
gadam aktualizācijas, kuras RD apstiprināja ar 19.06.2020. 
lēmumu Nr.509 un 15.07.2020. lēmumu Nr.595.

Tika veikts arī esošās Rīgas attīstības programmas 2014.–
2020.gadam darbības termiņa pagarinājums līdz Rīgas 
attīstības programmas 2021.–2027.gadam apstiprināšanai, 
kurš apstiprināts ar RD 06.08.2020. lēmumu Nr.615
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2020.gadā turpinājās darbs pie Rīgas attīstības programmas 
2021.−2027.gadam izstrādes:

•  aizvadītas 2 vadības darba grupas sanāksmes;
•  noorganizētas 13 tematisko darba grupu sanāksmes;
•  organizētas atsevišķas sarunas ar nozaru departamentiem 

un speciālistiem;
•  06.08. un 07.08 noorganizēti vebināri par Attīstības 

programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas 
projektu, lai uzklausītu dažādu pušu viedokļus un diskutētu 
par sagatavoto projekta redakciju.

•  pilnveidots Stratēģiskās daļas projekts.

Sagatavota un ar RD 16.12.2020. lēmumu Nr.208 apstiprināta 
pārskata “2019.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 
2014.-2020.gadam ieviešanu” gala atskaite, kas pieejama 
tīmekļa vietnē www.sus.lv.

19.4.2.  Integrētu teritoriālo investīciju 
projektu iesniegumu atlases 
nodrošināšana

RD PAD 2017.-2020. Pamatojoties uz 13.11.2015. starp LR FM un Rīgas pilsētas 
pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par 
ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas 
pašvaldība nodrošina Eiropas Savienības fondu integrētu 
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi.

•  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases 
kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu 
atlases ietvaros projektu iesniegumu vērtēšanu un 
vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu;

•  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu 
iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto 
teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu 
iesniegumu atlases ietvaros projektu iesniegumu vērtēšanu 
un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu;

•  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases 
kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu 
atlases ietvaros projektu iesniegumu vērtēšanu un 
vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu.

Pamatojoties uz 13.11.2015. starp LR FM un Rīgas pilsētas 
pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par 
ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas 
pašvaldība nodrošina ES fondu integrētu teritoriālo investīciju 
projektu iesniegumu atlasi darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu 
iesniegumu atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības 
projektu iesniegumu atlases ietvaros projektu iesniegumu 
vērtēšanu un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu.
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19.4.3.  Tematiskais plānojums “Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas publisko ārtelpu plāns”

RD PAD 2017.-2019. Interaktīvas platformas izstrāde – “Lietotne priekšlikumu 
iesniegšanai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas attīstības plānošanai“ – jāpapildina ar iespēju 
norādīt e-pastu, lai varētu kontaktēties ar iesniedzēju.

Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk – RVC) un tā aizsardzības 
zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma (turpmāk –  
TmP) izstrādes darba uzdevumā, kas tiks apstiprināts 
ar RD lēmumu, paredzēts, ka TmP sastāvā SIA “Ainavu 
projektēšanas darbnīca ALPS uzsāka izstrādāt projektu 
“Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās 
ārtelpas vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā 
dizaina izstrāde”:

1.  Vispārīgā daļa paredzēta visu TmP risināmo jautājumu 
bloku pamatnostādņu, kopējās terminoloģijas, vispārīgo 
risinājumu un īstenošanas nosacījumu izstrādei, ņemot 
vērā, ka atsevišķu jautājumu detalizētu izstrādi paredzēts 
turpināt, plānojot attiecīgus izdevumus 2019.gada budžetā; 

2.  Atsevišķa vadlīniju sadaļa paredzēta publiskās ārtelpas 
objektu un inženierkomunikāciju koordinētas attīstības 
modeļa izveidei sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, 
tajā skaitā Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības 
padomi un atsevišķiem tās dalībniekiem. 

3.  Plānots izstrādāt arī grafisko dizainu turpmāk plānotajam 
uzdevumam, lai nodrošinātu izstrādāto vadlīniju 
grafiskos paskaidrojumus un plašu izmantošanu dažādas 
sagatavotības lietotājiem draudzīgā formā.

Turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, 
galveno uzmanību veltot projektam – “Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas attīstības 
vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina 
izstrāde”. Gada laikā tika saņemti trīs nodevumi, organizētas 
vairākas sanāksmes ar tematiskā plānojuma darba grupām 
un iesaistītajām institūcijām un novadīti divi “Radi Rīgu” 
cikli, kuros izpildītāji meklējot labākos risinājumus publiskās 
ārtelpas objektu un inženierkomunikāciju koordinētas 
attīstības modeļa izveidei sadarbojās ar atbildīgajām 
institūcijām un inženierkomunikāciju turētājiem. Gada 
nogalē tika saņemts gala nodevums, kurš tika novērtēts un 
konstatēts, ka darbs ir izpildīts 77% apmērā. Tā kā šis bija tikai 
pirmais posms Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju izstrādē, 
nākamajā gadā darbu plānots turpināt.

19.4.4.  Tematiskais plānojums “Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas mājokļu attīstības plāns”

RD PAD 2017.-2019. Interaktīvas platformas izstrāde – “Lietotne priekšlikumu 
iesniegšanai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas attīstības plānošanai“ – jāpapildina ar iespēju 
norādīt e-pastu, lai varētu kontaktēties ar iesniedzēju.

Resursu trūkuma dēļ darbs neturpinās.

19.4.5.  Tematiskais plānojums “Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas un attīstības plāns”

RD PAD 2017. Interaktīvas platformas izstrāde – “Lietotne priekšlikumu 
iesniegšanai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas attīstības plānošanai“ – jāpapildina ar iespēju 
norādīt e-pastu, lai varētu kontaktēties ar iesniedzēju.

Resursu trūkuma dēļ darbs neturpinās.

19.4.6.  Rīgas teritorijas plānojuma līdz 
2030.gadam izstrāde

RD PAD 2017.-2018. Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes 
ietvaros paveiktais: 

No 13.03.2019. līdz 10.04.2019. notika teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, kuras ietvaros 
saņemti 875 iesniegumi no iedzīvotājiem, nekustamo 
īpašumu īpašniekiem, apkaimju biedrībām, vides un kultūras 
mantojuma organizācijām un profesionālajām organizācijām. 
Iesniegumos ietverti ap 1200 priekšlikumu, no kuriem 13 
priekšlikumi ir ņemti vērā, precizējot teritorijas plānojuma

13.02.2020. RD Pilsētas attīstības komiteja izskatīja Rīgas 
teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un lēma par tās 
virzīšanu izskatīšanai Rīgas domē.

25.02.2020. stājas spēkā RD atlaišanas likums.

Rīgas dome 16.12.2020. pieņēma lēmumu Nr.207 “Par Rīgas 
teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu”.
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pilnveidoto redakciju. Uz visiem iesniegumiem sniegtas 
atbildes, sniedzot skaidrojumu par priekšlikumu ņemšanu 
vērā vai noraidīšanu. 

Par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju saņemti 43 
institūciju atzinumi. Ņemti vērā 50 tajos iekļautie institūciju 
priekšlikumi. 

25.10.2019. Rīgas teritorijas plānojuma redakcija iesniegta 
Rīgas domē lēmuma pieņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumu “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 88. punktam.

19.4.7.  Teritorijas plānojumu īstenošanas 
uzraudzība (monitorings)

RD PAD 2017. – pastāvīgi Skat. aktivitatē 19.4.6. sniegto skaidrojumu. Resursu trūkuma dēļ darbs nenotika.

19.4.8.  Veikt patvaļīgās būvniecības 
ierobežošanu bērnudārzos, 
autogāzes uzpildes stacijās, 
autostāvvietās, reklāmas objektos, 
sarkano līniju robežās un tauvas 
joslās

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Būvvalde turpina izmantot bezpilota lidaparātu, lai apsekotu 
plašākas teritorijas un vizuāli identificētu iespējamos 
pārkāpumus būvniecībā, nosūtot speciālistus apsekot 
konkrētās teritorijas. 

Būvvalde turpina izmantot bezpilota lidaparātu, lai apsekotu 
plašākas teritorijas un vizuāli identificētu iespējamos 
pārkāpumus būvniecībā, nosūtot speciālistus apsekot 
konkrētās teritorijas.

19.4.9.  Ieņēmumu daļas izpildes un 
stingras budžeta izdevumu daļas 
kontroles nodrošināšana, sekmējot 
sabalansēta budžeta izpildi 
pārskata gadā

RD FD Pašvaldības 
budžeta pārvalde

2017.-2019. Sekmīgas budžeta ieņēmumu daļas izpildes rezultātā, 
kas pārsniedza plānoto par 5%, kā arī nodrošinot budžeta 
izpildes operatīvo kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.
gada budžeta izpildē tika panākts pārpalikums EUR 39,6 mlj. 
apmērā.

Sabalansēta budžeta izpildi pārskata gadā ietekmēja 
ieņēmumu samazinājums nodokļu politikas rezultātā, kā arī 
vairāku budžeta izdevumu posteņu neizpilde, aizkavējoties 
kapitālo izdevumu apgūšanai, arī ES projektu ietvaros. 
Tā rezultātā, samazinoties arī budžeta izdevumiem, 
budžeta deficīts sastādīja 0,6% (plānoto 13,8% vietā) pret 
ieņēmumiem.

19.4.10.  Rīgas pilsētas administratīvās 
teritorijas adrešu sakārtošanas 
projekts

Būvvalde 2017.-2020. Sakārtotas adreses Dārziņu, Ķengaraga, Rumbulas un 
Šķirotavas apkaimēs. 

2020.gadā sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldība vēlēšanām 
adreses netika mainītas, jo tas varētu ietekmēt Centrālās 
vēlēšanas komisijas darbu.

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 2017.-2019. Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais 
pārskats par 2018.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē 
latviešu un angļu valodās.

Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais 
pārskats par 2019.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē 
latviešu un angļu valodās.
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19.5.2.  Regulāra sabiedrības informēšana 
par pašvaldības finanšu un budžeta 
aktualitātēm, kā arī atbildes 
uz sabiedrību interesējošiem 
jautājumiem

RD FD 2017.-2019. 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

RD SAN 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. 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 un  
www.facebook.com, izplatot informāciju, atbildot uz 
jautājumiem un ierosinājumiem.

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. Darbojas un tiek pilnveidots Rīgas 
pilsētas pašvaldības portāli www.riga.lv, kurā informācija 
tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. Turpināta aktīva 
komunicēšana ar iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos 
tīklos www.twitter.com un www.facebook.com, izplatot 
informāciju, atbildot uz jautājumiem un ierosinājumiem.

U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai

19.6.1.  Sadarbība ar starptautiskajām 
kredītreitinga aģentūrām

RD FD Resursu 
pārvalde

2017.-2019. RD FD sekmīgi turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām 
“Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, 
nodrošinot aģentūras ar aktuālo finanšu un ekonomisko 
informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldību, kā arī organizējot 
aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā.

RD FD sekmīgi turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām 
“Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, 
nodrošinot aģentūras ar aktuālo finanšu un ekonomisko 
informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldību, kā arī nodrošinot 
attālinātās tikšanās ar aģentūru pārstāvjiem.

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 2019.gadā norisinājās 6 (2 Centrā, Zasulaukā, Imantā, 
Maskavas forštatē un Kundziņsalā) apkaimju iedzīvotāju 
forumi, lai veicinātu iedzīvotāju tiešu iesaisti un līdzdalību. 
31.oktobrī RD IKSD sadarbībā ar RD PAD un Rīgas Skolēnu 
domi organizēja forums “Jauniešu pilsētplānošanas forums 
“Runātrīga””. Savukārt 4. decembrī tika organizēta diskusija 
“Līdzdalība ir māksla”, veicinot pašvaldības, NVO un 
iedzīvotāju iesaisti līdzdalīgās budžetēšanas jautājumos, 
kā arī diskusija par apkaimju iniciatīvu konkursa turpmāko 
attīstību un nepieciešamajām izmaiņām, lai paaugstinātu 
pieteicēju iesaisti konkursa aktivitātēs.

2020.gadā notika viens apkaimju forums Sarkandaugavā,  
citi plānotie forumi pandēmijas dēļ tika atcelti vai pārcelti  
uz nākamo gadu.

19.7.2.  Pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanas aktivitāšu/projektu 
atbalsts, kuros iesaistās dažādas 
sabiedrības grupas

RD IKSD Pastāvīgi Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā 
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam un 
RD padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu 
finansiāla atbalsta saņemšanai pilsoniskās līdzdalības un 
savstarpējās sadarbības attīstības jomā kopā atbalstīti  
9 projekti.

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā 
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam un 
RD padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu 
finansiāla atbalsta saņemšanai pilsoniskās līdzdalības un 
savstarpējās sadarbības attīstības jomā kopā atbalstīti  
15 projekti.
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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 2019.gadā notika 2 konsultatīvā padomes sēdes, apspriežot 
NVO Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 
2019.-2024.gadam un Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas 
pamatnostādņu īstenošanas rīcības plāna 2019.-2021.gadam 
projektus.

2020.gadā notika 2 konsultatīvās padomes sēdes, 
iepazīstoties ar paveikto 2019.g. un izvērtējot sasniegtos 
rezultātus, kā arī iepazīstoties ar Rīgas Starpkultūru indeksa 
rezultātiem un nosakot prioritātes turpmākajām aktivitātēm.

19.7.4.  Regulāra iedzīvotāju aptauja RD IKSD 2020. Nākamā iedzīvotāju aptauja sabiedrības integrācijas jomā 
plānota 2021.gadā, tad tuvosies noslēgumam rīcības plāna 
2019.-2021.gadam īstenošana.

Nākamā iedzīvotāju aptauja sabiedrības integrācijas jomā 
plānota 2021.gadā, tad tuvosies noslēgumam rīcības plāna 
2019.-2021.gadam īstenošana.

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, RD IKSD Pastāvīgi 2019. gadā RD un NVO sadarbības memorandam pievienojās 
4 organizācijas. 2019. gadā projektu konkursa “Apkaimju 
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros 
organizēti 3 uzsaukumi, kopā piešķirot finansējumu 26 
projektiem.

RD un NVO sadarbības memorandam 2020.gadā pievienojās 
39 jaunas nevalstiskās organizācijas.

2020. gadā projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros organizēti 
3 uzsaukumi, kopā piešķirot finansējumu 22 projektiem. 
2020.gadā šajā konkursā tika palielināts vienam projektam 
pieejamais maksimālais finansējums.

Lai uzklausītu dažādu pušu viedokļus un diskutētu par 
sagatavoto Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.−2027.
gadam Stratēģiskās daļas projektu, RD Pilsētas attīstības 
departaments 2020.g. 6. un 7. augustā organizēja vebinārus, 
iesaistot pašvaldības, valsts iestāžu, NVO un citus 
dalībniekus.

RD PAD pārstāvja dalība 27.11.2020. Providus rīkotājā 
tiešsaistes konferencē “Sabiedrības līdzdalība pašvaldību 
plānošanā: Latvijas prakses izvērtējums un pasaules 
tendences” ar prezentāciju “ Apkaimju ideja – no idejas līdz 
apkaimju tīklam pilsētā un kādas iespējas tas dod pašvaldībai 
plānošanā”. 

2020.gadā RD PAD sadarbībā ar Rail Baltica projekta 
ieviesējiem AS “RB RAIL” un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 
organizēja:

•  6 publiskās diskusijas: mērķis – projekta 
virzītājiem, dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases posma 
caur Rīgu projektētāju pārstāvjiem, Rīgas pašvaldības 
un lokālplānojuma izstrādātāja ekspertiem informēt un 
uzklausīt iedzīvotājus, NVO, Rīgas apkaimju biedrības 
un citas ieinteresētās puses par līdz šim izstrādātajiem 
risinājumiem;

•  4 darba grupas ar sadarbības memorandu dalībniekiem: 
mērķis – kopā ar sadarbības memorandu dalībniekiem 
jauktās darba grupās detalizēti diskutēt par plānotajiem
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risinājumiem, saņemt sabiedrības pārstāvju priekšlikumus 
un viedokļus, kā arī iespēju rast kompromisu. Darba grupu 
diskusijas rezultāti un izskanējušie jautājumi kalpo par 
pamatu turpmākajām publiskajām diskusijām;

•  2 darbsemināri par konceptdizaina izstrādi divām 
teritorijām: mērķis – ieinteresēto valsts, pašvaldību un 
uzņēmēju pārstāvjus, kā arī starptautiskās dzelzceļa līnijas 
“Rail Baltica” trases projekta sadarbības memorandu 
dalībniekus – apkaimju un citu nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus informēt par līdz šim paveikto Rīgas mobilitātes 
vīzijas radīšanā, ļaut līdzdarboties un sniegt savu 
vērtējumu, ierosinājumus un priekšlikumus izstrādātajām 
konceptuālā dizaina skicēm (Rīgas Centrālās dzelzceļa 
stacijas laukumam un Kristapa-Melnsila ielu krustojumam 
Āgenskalna apkaimē). Gēla arhitektu biroja eksperti pēc 
tam pilnveidoja konceptuālos dizainus;

•  individuālās tikšanās: mērķis – ar konkrētas apkaimes 
vai interešu grupas pārstāvjiem detalizēti pārrunāt un 
padziļināti skaidrot iespējamos risinājumus;

•  teritoriju kopīga apsekošana ar sadarbības memorandu 
dalībniekiem: mērķis – apsekot trases posmu no Imantas 
līdz Zasulauka stacijai un uzklausīt biedrību jautājumus 
un viedokli par vēlamajiem risinājumiem konkrētajā trases 
posmā.

19.8.2.  Apkaimju identitātes un to 
iedzīvotāju piederības izjūtas savai 
apkaimei stiprināšana

RD PAD 2017.-2020. RD PAD pārstāvis piedalījās RD IKSD vadītajā “Apkaimju 
iniciatīvu konkursa” projektu vērtēšanā.

RD PAD pārstāvis piedalījies RD IKSD rīkotajā projektu 
konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai” vērtēšanas komisijā.

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 2017. – pastāvīgi 1.  Sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas politiski represēto 
biedrību nodrošināti komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākumi un Lāčplēša dienas pasākumi Šķirotavā 
25. martā, 14.jūnijā un 11.novembrī.

2  No jūnija līdz decembrim nodrošināti pasākumi 
Mazjumpravas muižas dzirnavu ēkā un Mazjumpravas 
muižas teritorijā:

2.1. Lekciju cikli par J.H.Baumani un Latvijas mākslu.
2.2. Pasākumi ģimenēm “Brīvdiena Mazjumpravas muižā”.
2.3. Kamerizrādes un koncerti.
2.4. Orientēšanās spēles.
2.5. Tikšanās ar ornitologiem.

3.  Sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas attīstības biedrību 
rīkots iedzīvotāju mazais vides forums.

4.  rīkotas mākslinieku un Latgales priekšpilsētas interešu 
izglītības un citu izglītības iestāžu skolēnu darbu izstādes 
Daugavpils ielā 31.

•  Videosižetu un citu materiālu sagatavošana un ievietošana 
Facebook lapā “Mazjumpravas muiža”;

•  Orientēšanās spēles Ķengaraga promenādē;
•  Ekskursijas kopā ar ornitologu un gulbju pētnieku Dmitriju 

Boiko Ķengaraga promenādē;
•  Koncerti Mazjumpravas muižas dzirnavu ēkā un publiskajā 

ārtelpā ap Mazjumpravas muižu (Koncertprogramma 
ar mūziķu Gunta Vieta un Gunta Branča piedalīšanos, 
koncertprogrammas ar Antas Eņģeles piedalīšanos 
(J.Lūsēna un I.Kalniņa dziesmas, dziesmas par Daugavu un 
Rīgu);

•  Rīgas svētku pasākumi Mazjumpravas muižā;
•  Ziedu nolikšana piemiņas vietā šķirotavā (25.marts un 

14.jūnijs);
•  Ekskursijas “Pastaigas gar Daugavu” sadarbībā ar 

biedrībām “Cits Ķengarags” un “Rīgas Mazjumprava”;
•  Lekciju cikli par mākslu un māksliniekiem sadarbībā ar 

biedrību “Rīgas Mazjumprava”;
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2019.gada februārī rīkots noslēguma pasākums Skatlogu, 
ēku fasāžu un priekšlaukumu konkursa “Ziemassvētki 2018” 
laureātiem.

•  Līdzdalība Dārziņu apkaimes sporta svētkos;
•  Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” audzēkņu vizuālās 

mākslas izstādes Izpilddirekcijā;
•  Atvērto durvju dienas Mazjumpravas muižas dzirnavu ēkā.

ZI Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes 
priekšpilsētas teritorijās 85 vietās un izvesti atkritumi 800 m³,  
organizētas 10 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana  
1 020m³. Finansiāli atbalstīta Ziemassvētku pasākumu 
rīkošana Mangaļsalā (U17.5). 

Organizētas Kaimiņu dienas Vecmīlgrāvī. 

Organizēts Miķeļdienu pasākums Viesturdārzā. 

Atbalstīta Čiekurkalna apkaimes biedrības ierosinātās 
Ziemassvētku egles uzstādīšana.

Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes 
priekšpilsētas teritorijās 26 vietās un izvesti atkritumi 50 m³.

Noorganizētas Ziemassvētku egļu uzstādīšanas 9 apkaimēs.

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 (Latvijas 
Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija u.c.)

RD PAD 
RD LD

2017.-2020. RD PAD nodrošina projekta “Kohēzijas politikas nozīme 
un nākotnes perspektīvas metropoļu teritoriju un pilsētu 
stratēģiskajā plānošanā (METRO)” īstenošanu, kura mērķis 
ir veikt salīdzinošo pētījumu ESPON 2020 programmas 
ietvaros, lai nostiprinātu zināšanas par metropoļu teritoriju un 
pilsētu stratēģisko plānošanu Kohēzijas politikas kontekstā 
un izstrādātu vadlīnijas sociālekonomiskās un integrētās 
teritoriālās attīstības mērķu sasniegšanai. Papildus projekta 
ietvaros paredzēts aktualizēt Rīgas metropoles areāla 
jautājumu, stiprinot RD un Pierīgas pašvaldību apvienības 
noslēgtā sadarbības memoranda par Rīgas metropoles 
areāla sadarbības veicināšanu ietvaros iesākto Rīgas pilsētas, 
Pierīgas pašvaldību un Rīgas plānošanas reģiona partnerību. 

Aktīva sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu funkcionālā 
areāla jautājuma un Rīgas reģiona pašvaldību sadarbības 
projektu nākamajā plānošanas periodā kontekstā notiek arī 
projekta “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana 
(EURE)” ietvaros. 

Vienlaikus nodrošināta dalība LLPA un LPS organizētajos 
semināros/sanāksmēs, kā arī iesūtīto dokumentu izskatīšana 
un komentēšana.

Dalība LLPA un LPS organizētajos semināros (klātienē 
vai attālināti) kā arī iesūtīto dokumentu izskatīšana un 
komentēšana.

Dalība LPS organizētajās sanāksmēs.

Turpinājās Rīgas un Pierīgas partnerības stiprināšana, 04.09. 
aizvadot darbnīcu ar Rīgas metropoles areāla pašvaldībām, 
lai veidotu kopīgu izpratni par reģionālās un vietējās nozīmes 
projektiem, kā arī apspriestu tālākos sadarbības soļus dažādu 
kopīgu projektu ideju veidošanā.

Sadarbībā ar RPR noritējis darbs pie ANM priekšlikumu 
izstrādes Rīgas un Pierīgas Vision 0 plānam.

Dalība RPR iniciētā projekta pieteikuma izstrādē par 
mobilitātes punktu attīstību un ELENA programmas 
finansējuma atbalsta saņemšanu.

Dalība LLPA un LPS organizētajos semināros (attālināti), kā 
arī iesūtīto dokumentu izskatīšana un komentēšana

2020.gadā tika turpināts darbs projekta “Resursu efektīvas 
pilsētvides politikas veidošana (EURE)” ietvaros pie Rīgas 
metropoles areāla sadarbības stiprināšanas, tostarp uzsākta 
rīcības plāna izstrāde ES fondu atbalsta instrumentu 
pilnveidošanai Rīgas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanai un sadarbības modeļa priekšlikuma 
izveidei, lai īstenotu Rīgas metropoles areāla pilsētvides 
sadarbības projektus. Nodrošināta cieša sadarbība ar FM, 
VARAM, LPS un RPR.
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Projekta “Kohēzijas politikas nozīme un nākotnes 
perspektīvas metropoļu teritoriju un pilsētu stratēģiskajā 
plānošanā (METRO)” uzsākta pētījuma izstrāde, lai veiktu 
Kohēzijas politikas novērtējumu Rīgas metropoles areālā.

Dalība Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās koordinācijas 
padomes dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases projekta 
sniegto papildus iespēju realizēšanai Rīgā sanāksmēs 
27.01.2020. un 11.12.2020.

Dalība Centrālā Dzelzceļa Mezgla koordinācijas darba grupas 
sēdē, LR SM un pašvaldību sanāksmē par dzelzceļa līnijas 
“Rail Baltica” trases projekta gaitu 11.05.2020.

Dalība darba sanāksmē, kurā papildus dzelzceļa līnijas “Rail 
Baltica” trases projekta progresa jautājumiem apsprieda 
arī Atveseļošanas un noturības mehānisma iespējas un 
potenciālus ar dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases projekta 
saistītus projektus (RRF-Recovery& Resilience Fund).

Dalība LLPA un LPS organizētajās sanāksmēs un semināros 
(klātienē vai attālināti), kā arī iesūtīto dokumentu izskatīšana 
un komentēšana.

Dalība Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā komisijā.

Līdzdalība Rīgas metropoles areāla izveidē un tajā ietilpstošo 
pašvaldību sadarbībā.

19.9.3.  Rīgas pilsētas pašvaldības 
pārstāvja dalība ES Reģionu 
komitejas locekļu delegācijā kopā 
ar 3 novadu pašvaldību pārstāvjiem, 
2 republikas pilsētu pašvaldību 
pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdētāju

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība  
ES Reģionu komitejā.

Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība  
ES Reģionu komitejā.

19.9.4.  Sadarbība ar LR ĀM un citām 
valsts pārvaldes iestādēm, EK 
pārstāvniecību Latvijā un dažādām 
ārvalstu vēstniecībām LR un LR 
vēstniecībām ārvalstīs

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku 
pasākumu rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību 
rīkotajos pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību 
pārstāvjiem 2019.gadā, t.sk.:

•  ikgadējās LR akreditēto ārvalstu vēstnieku tikšanās ar 
RD priekšsēdētāju 26.03.2018. Rīgā, Rīgas Sūkņu stacijā 
nodrošināšana;

•  sniegts atbalsts Uzbekistānas vēstniecības pavasara 
svētku pasākumiem Rīgā 18.03.-21.03.2019., nodrošinot 
piecu mākslinieku uzņemšanu sadarbībā ar RD IKSD;

Nodrošināta informācijas apmaiņa, RD vadības tikšanās ar 
vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem 2020.gadā u.c. veida 
sadarbība ar vēstniecībām, kā arī valsts pārvaldes iestādēm 
un ES institūcijām, t.sk. klātienē:

•  Atbalsta sniegšana Horvātijas vēstniecības iniciatīvai, 
Horvātijai pārņemot Eiropas Savienības Padomes 
prezidentūru: Horvātijas kaklasaites izvietošanas uz 
Rolanda statujas Rīgā, Rātslaukumā nodrošināšana 16.01.-
22.01.2020.;
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•  pēc Norvēģijas vēstniecības lūguma – Norvēģijas 
Pakalpojumu industrijas un mazumtirdzniecības federācijas 
delegācijas uzņemšanas RD 04.04.2019., tikšanās ar Rīgas 
pilsētas pašvaldības ekspertiem (Juridiskā pārvalde, PIKN, 
LD, Pašvaldības policija) nodrošināšana;

•  pēc Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) vēstniecības lūguma 
– ĶTR informatīvās telts izvietošanas Rātslaukumā 
tūristu informēšanai no ĶTR un Latvijas popularizēšanai 
09.09.2019. nodrošināšana;

•  pēc LR Ārlietu ministrijas lūguma – Harbinas (ĶTR) pilsētas 
mēra un delegācijas tikšanās ar RD priekšsēdētāju RD 
14.10.2019. nodrošināšana, RD departamentu viedokļu 
apzināšana un apkopošana par jomām, kurās Rīgai varētu 
būt potenciāla sadarbība ar Harbinu;

•  pēc Austrijas vēstniecības lūguma – Lincas (Austrija) mēra 
vadītās delegācijas uzņemšanas 28.10.–29.10.2019., tikšanās 
ar RD priekšsēdētāju un prezentāciju par Rīgas pilsētas 
aktivitātēm IT un digitalizācijas jomā nodrošināšana.

•  Dalība Taipejas misijas Latvijas Republikā pieņemšanā 
27.07.2020., ideju apmaiņa par Latvijas un Taivānas 
sadarbības attīstību, pārrunas par iespēju noorganizēt 
tikšanos ar bijušajiem Taipejas Jaunatnes vēstnieku 
programmas dalībniekiem;

•  Eiropas Parlamenta pārstāvju uzņemšana RD 28.07.2020., 
Sadarbības iespēju Rīgas/Latvijas mākslas izstāžu 
organizēšanā Eiropas Parlamentā pārrunāšana;

•  Polijas vēstniecības lūgums – izstādes “Pēc Lielā kara. 
Jauna Eiropa. 1918-1923” izvietošana Doma laukumā: 
sākotnēji plānota 2020. gada augustā, ārkārtas situācijas 
dēļ pārcelta uz oktobri. Septembra vidū tika pieņemts 
lēmums pasākumu pārcelt uz 2021.gadu. 25.08.2020. 
tiešsaistes saruna par izstādi.

Tiešsaistes pasākumi:

RD vadības, IKSD un ĀP speciālistu un Francijas institūta 
Latvijā tiešsaistes sanāksme, pārrunas par franču valodas 
apmācības stiprināšanu Rīgas skolās, sadarbību ar 
partnerpilsētām Francijā gastronomijas un viesmīlības jomā, 
pieredzes apmaiņas semināru par “Green City” 03.12.2020.

19.9.5.  RD vadības dalības nodrošināšana 
LR valsts pārvaldes iestāžu 
organizēto LR valsts līmeņa 
protokolāro pasākumu norisē

RD ĀP 2019.-2020. Protokolārā nodrošinājuma veikšana saistībā ar RD vadības 
dalību LR valsts līmeņa protokola pasākumos.

Protokolārā nodrošinājuma veikšana saistībā ar RD vadības 
dalību LR valsts līmeņa protokola pasākumos.

19.9.6.  Rīgas domes interešu 
pārstāvniecības nodrošināšana 
Eiropas Savienībā

RD ĀP 2019.-2020. Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības 
plāns ir papildināts ar 19.9.5. pasākumu atbilstoši RD ĀP 
19.12.2019. dienesta vēstulē Nr.PA-19-232-dv “Par Attīstības 
programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju” 
izteiktajam lūgumam.

Īstenoti pasākumi RD interešu pārstāvniecības 
nodrošināšanai Eiropas Savienībā (ES), tai skaitā, sadarbība 
ar ES, valsts un reģionālajām institūcijām dažādu ES politiku 
ietvaros, kā arī starptautisku pasākumu organizēšana.

Nozīmīgākie īstenotie klātienes pasākumi:

•  Rīgas pārstāvēšanas nodrošināšana Eiropas Komisijas 
Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta 
organizētajā Pilsētu Forumā 2020 Porto (Portugāle) 
30.01 - 31.01.2020. Tikšanās ar nacionālo, pašvaldību un 
reģionālo institūciju pārstāvjiem, lai dalītos ar informāciju 
par kopējiem sasniegumiem un pārdomātu pilsētu nākotnes 
virzienus kohēzijas politikā, ieskaitot ES Pilsētprogrammu 
(EU Urban Agenda);

•  Dalība Eiropas Savienības Eiropas komisāres kohēzijas 
un reformu sasauktajā ikgadējā ES dalībvalstu reģionālo 
biroju sanāksmē Briselē (Beļģija) 18.02.2020. Debates par 
bažām sakarā ar paziņoto kohēzijas budžeta samazinājumu 
gaidāmajā DFS;
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•  Dalība ES galvaspilsētu mēru tiešā dialoga ar Eiropas 
Komisiju galvaspilsētu pārstāvju sanāksmē 27.02.2020. 
Briselē (Beļģija);

•  Eiropas Savienības Aktīvas dzīves un interaktīvas 
automatizētās dzīvesvides pētniecības un izstrādes 
programmas (AAL) delegācijas uzņemšanas Rīgā 
02.03.2020. nodrošināšana. Pārrunas ar Rīgas pilsētas 
izpilddirektoru un RD Labklājības departamenta vadību 
par iespēju RD iestāties AAL bezpeļņas starptautiskajā 
asociācijā, kas finansē projektus ar mērķi radīt inovatīvus 
IKT produktus un pakalpojumus senioriem. 17.12.2020. 
atkārtota tikšanās tiešsaistes formātā ar RD jauno vadību 
par dalību EK AAL programmā;

•  Dalība ES galvaspilsētu (Budapešta, Prāga, Zagreba) 
pārstāvju darba sanāksmēs, kā arī tikšanās ar ES institūciju 
ekspertiem no Transporta un mobilitātes, Klimata politikas, 
Pētniecības un inovāciju, Reģionālās pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorātiem; darba tikšanās ar PROSPECT 
platformas pārstāvi par iespēju organizēt Rīgā interaktīvu 
starptautisku forumu par novatoriskiem finansēšanas 
mehānismiem 19.07.-31.07.2020. Briselē (Beļģija);

•  Programmas PROSPECT semināra nodrošināšana Rīgā 
07.10.2020. Latvijas pašvaldību pārstāvjiem – pilnas dienas 
mācības un interaktīvā darbnīca, labās prakses piemēri un 
praktiska apmācība par ēku renovācijas finansēšanu.

Nozīmīgākās tiešsaistes aktivitātes:

•  Tiešsaistes (t.sk. ar atsevišķām fokusa grupas 
dalībpilsētām, kā arī ar RD vadību) par EK tikšanās 
misiju “100 klimata neitrālas pilsētas līdz 2030 gadam” 
26.03.2020.; 02.04.2020.; 23.04.2020.; 09.06.2020.; 
01.09.2020.; 28.09.2020.; 16.11.2020., 15.12.2020., 16.12.2020., 
18.12.2020.;

•  Dalība Eiropas Mobilitātes nedēļas sagatavošanas darba 
grupās 30.03.-31.03.2020.;

•  ES galvaspilsētu pārstāvniecību ES sanāksme 15.04.2020.;
•  Sanāksme ar Budapeštas pārstāvniecību ES 28.05.2020.;
•  Tikšanās tiešsaistēs ar RD vadību par ES jautājumiem, 

pārrunas par RD dalību iniciatīvās ES klimata neitralitātes 
mērķu sasniegšanai 11.11., 16.11., 17.11., 26.11.2020.;

•  Tikšanās tiešsaistē ar Zagrebas ES pārstāvniecību, Jaunās 
Leipcigas Hartas prezentācija 13.11.2020., kā arī dalība 
Jaunās Leipcigas Hartas prezentācijā tiešsaistes vebinārā 
24.11.2020.;

•  Tikšanās tiešsaistē ar Vīnes pārstāvniecību ES, Jaunās 
Urban Agenda prezentācija 25.11.2020.;
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•  Dalība Big Buyers Initiative darba grupā tiešsaistē 
08.12.2020.;

•  Projektu pieteikuma gatavošana H2020 Green Deal 
uzsaukumam; darba tikšanās 10.12, 15.12, 21.12, 22.12.2020.

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 2017. – pastāvīgi 2019. gadā tika nodrošināta RD vadības, RD deputātu, 
Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku, t.sk. RD ĀP pārstāvju, 
un dažādu institūciju speciālistu un ārējo ekspertu dalība 
ikgadējos starptautisko pilsētu sadarbības tīklu un 
organizāciju, kuros Rīga ir dalībpilsēta, pasākumos un 
aktivitātēs ārvalstu pilsētās:

•  Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” 
organizētajā 2. mēru samitā Second Mayors Summit on the 
Future of Europe “People, Places, Politics” 20.03-21.03.2019. 
Briselē (Beļģija);

•  Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” konferencē 
un AGM Prāgā (Čehija), kā arī “Eurocities” forumu 
(Ekonomiskas attīstības forums, Vides forums, Zināšanu 
sabiedrības forums, Sociālo jautājumu forums) sanāksmēs;

•  Starptautiskās bezpeļņas asociācijas “Gastronomijas 
pilsētu apvienība” (“Délice”) ģenerālajā asamblejā un 
sanāksmēs;

•  Pasaules kultūras mantojuma pilsētu asociācijas OWHC 
vispasaules kongresā;

•  Baltijas pilsētu savienības (UBC) Valdes sēdē, kā arī UBC 
ģenerālajā konferencē;

•  Hanzas pilsētu savienības “Die HANSE” lielākā ikgadējā 
pasākuma – starptautisko Hanzas dienu ietvaros 
notiekošajās Komisijas un Delegātu sēdēs Pleskavā 
(Krievija) un Komisijas rudens sēdē, kurā Rīga pārstāv visas 
Latvijas Hanzas pilsētas, Brilonā (Vācija).

•  2019. gadā Pleskavā notiekošo 39.starptautisko Hanzas 
dienu ietvaros 27.06.-30.06.2019. sadarbībā ar RTAB un 
RD IKSD tika nodrošināta Rīgas pilsētas dalība un Rīgas 
stends – reprezentācija Hanzas pilsētu tirgū, kurā tika 
sniegta informācija par pilsētu, nodrošināta degustācija un 
prezentēti Latvijas amatnieku izstrādājumi; kā arī sadarbībā 
ar RD IKSD tika nodrošināta Rīgas dejotāju, TDA “Teiksma” 
dalība kultūras programmā u.c. aktivitātes;

•  Starptautiskās asociācijas “Baltic Sail” sanāksmē un 
konferencē;

•  Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas 
veicināšanas asociācijas “Energy Cities” konferencē un 
valdes locekļu sēdē;

2020. gadā tika nodrošināta RD vadības, RD deputātu, 
Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku, t.sk. RD ĀP pārstāvju, 
un dažādu institūciju speciālistu un ārējo ekspertu dalība 
ikgadējos starptautisko pilsētu sadarbības tīklu un 
organizāciju, kuros Rīga ir dalībpilsēta, pasākumos un 
aktivitātēs ārvalstu pilsētās, t.sk. šādi klātienes pasākumi:

•  Darba sanāksme ar Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīklu 
“Eurocities” par “100 klimata neitrālu pilsētu misiju” Briselē 
(Beļģija) 27.07.2020.;

•  Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalības nodrošināšana 
Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas 
veicināšanas asociācijas “Energy Cities” valdes sēdē un 
Mēru nolīguma un Eiropas Klimata pakta ceremonijā 
Eiropas Parlamentā 03.03.- 05.03.2020. Briselē (Beļģija).

2020.gadā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā 
ar COVID-19 pandēmiju un ceļošanas ierobežojumus, 
starptautiskie pilsētu sadarbības tīkli un organizācijas 
pārkārtoja savu darbības formātu, intensīvi organizējot 
seminārus, vebinārus u.c. aktivitātes tiešsaistes formātā.  
No Rīgas pilsētas pašvaldības tika nodrošināta aktīva 
dalība: ĀP darbinieki gan paši aktīvi piedalījās tiešsaistes 
pasākumos, gan regulāri komunicēja ar RD departamentiem 
un iestādēm par tiešsaistes pasākumiem un dalību tajos. 
Detalizēts apkopojums sniegts V4 pielikumos Nr. 1 un Nr. 2.

Būtiskākās tiešsaistes aktivitātes Eiropas lielo pilsētu 
sadarbības tīkla “Eurocities” ietvaros (izvērstāk pielikumos  
Nr. un Nr. 2):

•  ĀP pārstāvja dalība „Eurocities” sadarbības platformā (tīkla 
aktivitāšu koordinatoru tikšanās) tiešsaistē 13.05.2020.;

•  Rīgas pārstāvju dalība „Eurocities” Sociālo lietu foruma 
Pavasara sanāksmē tiešsaistē 28.05.2020.;

•  PAD ekspertu dalība “Eurocities” organizētajā pilsētu 
dialogs tiešsaistē par tēmu “The role of cities in the 
economic recovery”;

•  “Eurocities” ģenerālsekretāres un Briseles biroja tiešsaistes 
tikšanās ar RD departamentu kontaktpersonām un 
speciālistiem 02.07.2020.;
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•  Eiropas lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkla METREX 
konferencē;

•  Eiropas Sociālā tīkla (European Social Network, ESN) 
Eiropas semestra darba grupas ikgadējā sanāksmē;

•  Starptautiskās tūrisma filmu festivāla komitejas (CIFFT) 
ikgadējā ģenerālajā asamblejā Vīnē, kā arī vairākos citos 
CIFFT festivālos.

•  Dalība “Eurocities” Zināšanu sabiedrības foruma tiešsaistes 
nedēļā 2020 – “Digital building blocks for resilient cities” 
21.09.-24.09.2020.;

•  Dalība apvienotajā “Eurocities”  Sociālo jautājumu foruma 
un Zināšanu sabiedrības foruma “pilsētu dialogā” par tēmu 
‘Digitalising social services: Challenges, opportunities and 
lessons learned from the COVID-19” 22.09.2020.;

•  Dalība “Eurocities” sadarbībā ar Eiropas parlamenta 
deputātiem Estrella Dura Ferrandis, Agnes Jongerius un 
Brando Benifei rīkotajā augsta līmeņa digitālā konferece 
“Building back better: A stronger social Europe – What role 
for cities?” 30.09.2020.;

•  Dalība „Eurocities” Vides foruma Rudens sanāksmē 07.10.-
09.10.2020.;

•  Dalība „Eurocities” Kultūras foruma sanāksmē tiešsaistē 
08.10.2020.;

•  Dalība Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” 
Mobilitātes forums tiešsaistē 19.10.-20.10.2020.;

•  Dalība Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” 
ikgadējā konferencē par tēmu “Resilience of cities, recovery 
and good urban governance” un ikgadējā ģenerālajā 
asamblejā (AGM) 04.11.-05.11.2020.;

•  Dalība Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla „Eurocities” 
Sociālo lietu foruma rudens sanāksmē 10.11.-11.11.2020.;

•  Tikšanās tiešsaistē ar „Eurocities” SA ekspertu Alex Godson 
par Rīgas mēra interviju 10.11.2020.

Tiešsaistes aktivitātes Starptautiskās bezpeļņas asociācijas 
“Gastronomijas pilsētu apvienība” (“Délice”) ietvaros:

•  Dalība sakarā ar COVID-19 pandēmiju atceltās “Délice” 
sanāksmes vietā piecās atsevišķās sesijās noorganizētajos 
tiešsaistes semināros: online seminārs “Introducing 
Chef Manifesto” 26.05.2020.; “Délice” online seminārs 
“Best Practice Session” 28.05.2020.; seminārā “Eyes on 
Lyon” 03.06.2020.; “Délice” biedru tiešsaistes sanāksmē 
09.06.2020.;

•  “Délice” un Pasaules Veselības organizācijas kopīgais 
vebinārs “The Food System Dialogue” 29.06.2020.;

•  “Délice” ģenerālā asambleja 27.10.-30.10.2020.

Tiešsaistes aktivitātes UBC ietvaros (izvērsti pielikumos  
Nr. un Nr. 2):

•  ĀP pārstāvja dalība UBC vebinārā par tēmu “Veiksmīgs 
vebinārs – kā tas strādā?” 29.09.2020.;

•  UBC Jaunatnes komisijas sēdes “nākotnes darbnīcu” 
organizēšana un vadīšana tiešsaistē 08.10.2020. un 
22.10.2020.;

•  Dalības nodrošināšana UBC Plānošanas komisijas virtuālajā 
tikšanās 19.11.2020.
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Tiešsaistes aktivitātes ESN ietvaros (izvērsti pielikumos  
Nr. un Nr. 2):

•  European Social Network (ESN) vebinārs “Covid-19 and long 
term care: challenges, responses and future” 19.07.2020.;

•  ESN video konference “Make it Digital” 14.10.2020.;
•  ESN vebinārs “Implementing social vouchers for the 

provision of targeted social services” 30.10.2020.

Tiešsaistes aktivitātes CIFFT ietvaros:

•  Rīgas kā CIFFT dalībpilsētas pārstāvēšana tiešsaistē 
Tortosas (Spānija) organizētajā Terres Filmu festivālā 
08.09.-11.09.2020. Pirms festivāla tika nodrošināta 
dalība festivāla žūrijā, ierunāts video sveiciens festivāla 
dalībniekiem;

•  Dalība CIFFT Ģenerālajā asamblejā, pieslēdzoties tiešsaistē 
no Rīgas. Pasākums tika rīkots klātienē kā hibrīdpasākums 
11.11.2020. Amorgos (Grieķija);

•  Rīgas kā CIFFT dalībpilsētas pārstāvēšana tiešsaistē 
Zagrebas Filmu festivālā 07.10.-10.10.2020.;

•  Rīgas kā CIFFT dalībpilsētas pārstāvēšana Starptautiskajā 
filmu festivālā “ART & TUR“ Portugālē 20.10.-23.10.2020. 
Nodrošināta dalība festivāla žūrijā un Goda komitejā. 
Festivāls noticis kā hibrīdpasākums.

Tiešsaistes aktivitātes OWHC ietvaros:

•  PAD eksperta un ĀP pārstāvja dalības nodrošināšana 
OWHC Ziemeļrietumu Eiropas un Ziemeļamerikas 
Reģionālajā sanāksmē un tematiskajā seminārā vebināra 
formā “Enhancing Livability in World Heritage Cities – Using 
Urban Heritage to Improve the Quality of Life” 24.09.2020.;

•  PAD eksperta un ĀP pārstāvja dalības nodrošināšana 
OWHC Centrālās un Austrumeiropas reģiona sanāksmē 
28.09.2020.;

•  Dalības nodrošināšana OWHC Centrālās un 
Austrumeiropas reģiona sanāksmē 26.10.2020.

REA ekspertu dalības nodrošināšana “Energy Cities” 
dalībpilsētu tiešsaistes diskusijā 11.06.2020.

19.10.2.  RD vadības, RD deputātu un 
Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku dalības organizēšana 
starptautiskos projektos, 
pasākumos, kongresos un 
konferencēs

RD ĀP 2017. – pastāvīgi RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku un dažādu institūciju speciālistu un ārējo ekspertu 
dalības nodrošināšana dažādos starptautiskos projektos, 
pasākumos, kongresos un konferencēs, t.sk.:

•  RD pārstāvju dalības nodrošināšana Eiropas Komisijas 
rīkotajā forumā “Apmācība nākotnei” par atvērtu platformu 
informācijas apmaiņai starp izglītību, apmācību un jaunatni 
ES politikas veidotājiem 23.01.-25.01.2019. Briselē (Beļģija);

RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku un dažādu institūciju speciālistu un ārējo ekspertu 
dalības nodrošināšana dažādos starptautiskos projektos, 
pasākumos un konferencēs, t.sk. klātienē:

•  Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana 
Bloomberg filantropijas fonda Digitālās Inovācijas 
Iniciatīvas atklāšanas sanāksmē Londonā (UK) 09.01.-
10.01.2020.;
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•  RD PAD pārstāvju dalības nodrošināšana “Smart City 
Summit & Expo” Taipejā (Taivāna) 24.03.-30.03.2019.;

•  RD ITC pārstāvju dalības nodrošināšana E-pārvaldīšanas 
konferencē Tallinā (Igaunijā) 21.05.-22.05.2019.

•  Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana 
ikgadējā Eiropas galvaspilsētu izpilddirektoru tikšanās 
18.09.-20.09.2019. Helsinkos (Somija);

•  RD ITC pārstāvja dalības nodrošināšana Pilsētu līderības 
forumā digitalizācijas jautājumos (20-20 Cities Today 
apaļā galda diskusijas) Amsterdamā (Nīderlande) 24.09.-
26.09.2019.

•  RD pārstāvja dalības nodrošināšana starptautiskajā 
konferencē “Datori, privātums un datu aizsardzība. 
Mākslīgais intelekts.” 21.01.-25.01.2020. Briselē (Beļģija)

Pasākumi/konferences tiešsaistes formātā:

•  RD ITC pārstāvju dalība Tallinas (Igaunija) organizētajā  
6. E-pārvaldības konferencē 18.05.-21.05.2020. tiešsaistes 
formātā;

•  Rīgas pārstāvju dalības nodrošināšana Nur-Sultanas 
(Kazahstāna) rīkotajā videokonferencē par pieredzi, 
apkarojot COVID-19 pandēmiju “Innovation and Smart City 
solutions for fighting pandemics” 03.07.2020.;

•  Dalības nodrošināšana Baltijas nekustamo īpašumu 
investīciju forumā (BREIF), diskusijā “Baltic States capitals –  
plan for the Real Estate sector” 10.09.2020.;

•  Dalības nodrošināšana Eiropas galvaspilsētu izpilddirektoru 
tikšanās 22.10.2020. tiešsaistes sanāksmes formātā;

ĀP pārstāvja dalības nodrošināšana III Vācijas Baltijas 
konferencē Viļņā, prezentējot Rīgas sadraudzības pilsētas 
Vācijā un Baltijā 16.10.-18.10.2020.

19.10.3.  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 2017. – pastāvīgi Noorganizēta RD vadības, RD deputātu, Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku un dažādu institūciju speciālistu un 
ārējo ekspertu dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās 
un pie sadarbības partneriem ārvalstu pilsētās.

Nozīmīgākās vizītes/aktivitātes:

•  RD departamentu speciālistu delegācijas dalība  
2. Starptautiskajā konferencē “Implementing the SDGs on 
the local level” Brēmenē (Vācija) 03.03.-06.03.2019., kurā 
tika aicināti piedalīties visu Brēmenes sadraudzības pilsētu 
pārstāvji;

•  Rīgas pilsētas reprezentācijas nodrošināšana Eiropas Dienu 
svinību ietvaros Briselē (Beļģijā) 04.05.2019.;

•  Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Kobē 
(Japāna) 17.05.-20.05.2019. saistībā ar Rīgas un Kobes 
sadarbības 45. gadadienu;

•  RD delegācijas dalības nodrošināšana starptautiskā 
burāšanas festivāla “Hanse Sail 2019” pasākumos Rostokā 
(Vācija) 07.08.-09.08.2019.;

•  Nodrošināta Baltijas valstu galvaspilsētu Rīgas, Tallinas 
un Viļņas pašvaldību darbinieku sadraudzības spēle 
basketbolā Rīgā 05.09.-06.09.2019.: noorganizēts turnīrs un 
nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības komandas dalība;

•  Nodrošināta RD priekšsēdētāja vietnieces un RD pārstāvju 
pieredzes apmaiņas vizīte transporta jomā Viļņā (Lietuvā) 
23.09.-24.09.2019;

Noorganizēta RD vadības, RD deputātu, Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku un dažādu institūciju speciālistu un 
ārējo ekspertu dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās 
un pie sadarbības partneriem ārvalstu pilsētās.

Nozīmīgākās vizītes/aktivitātes klātienē:

•  REA pārstāvju dalības nodrošināšana Eiropas enerģētikas 
pārejas forumā Bordo (Francija) 28.01.-30.01.2020.;

•  RPA pārstāvju dalības nodrošināšana fotoizstādes “Brīvības 
piemineklis–veltījums Latvijai” noslēguma pasākumā Viļņā 
(Lietuva) 11.06.-12.06.2020. un tikšanās ar Viļņas domes 
Kultūrmantojuma departamenta pārstāvjiem par nākotnes 
sadarbības projektiem

Pasākumi tiešsaistes formātā:

•  Pēc Bordo pilsētas uzaicinājuma – PAD pārstāvja dalības 
nodrošināšana starptautiskajā apmācību nedēļā par tēmu 
“Tools for the Management, Preservation and Enhancement 
of Heritage” 07.-11.12.2020. Bordo (Francija). Apmācības 
organizēja “Francijas ievērojamo vietu un pilsētu asociācija” 
(Sites & Cités remarquables de France) sadarbībā ar 
Francijas Eiropas un ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, 
Bordo pilsētu un partnervalstu vēstniecībām.
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•  Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Pori 
(Somija) 04.11.-07.11.2019. saistībā ar Rīgas un Pori 
sadarbības 55. gadadienu;

•  Rīgas stenda tirdziņā “Farm to Fork” un prezentācijas par 
Rīgas un Latvijas kulināro mantojumu nodrošināšana Kobē 
(Japāna) 09.11.-10.11.2019. Rīgas un Kobes sadraudzības  
45. gadadienas pasākumu ietvaros;

•  Nodrošināta RD delegāciju dalība šādos Rīgas 
sadraudzības pilsētu svētkos:
•  Kišiņevas (Moldova) pilsētas svētkos 13.10.-16.10.2019.; 

pārrunas par plānotajiem sadarbības pasākumiem 
un vienošanas parakstīšana starp Rīgas Austrumu 
izpilddirekciju un Kišiņevas pašvaldības Bujukani sektora 
pretūru;

•  Tbilisi (Gruzija) pilsētas svētkos 04.10.-07.10.2019.;
•  Kauņas (Lietuva) svētku programmā 14.02.-16.02.2019., 

kas veltīta Kauņai kā pagaidu galvaspilsētai pirms 100 
gadiem

•  27. Igaunijas dziesmu un deju svētku programmā Tallinā 
05.07.-08.07.2019.

19.10.4.  Pieredzes apmaiņas vizīšu 
un tikšanos Rīgas pilsētas 
pašvaldības pārstāvjiem un 
ārvalstu pašvaldību institūciju 
speciālistiem organizēšana

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās starp 
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem (RD centrālās 
administrācijas un departamentu darbiniekiem) un ārvalstu 
pilsētu pašvaldību institūciju speciālistiem Rīgā, t.sk.:

•  Guandžou (Ķīna) delegācijas uzņemšanas RD 29.05.2019. 
un tikšanās ar PAD un ITC pārstāvjiem nodrošināšana;

•  Džunšaņas (Ķīna) delegācijas Džunšaņas Tautas kongresa 
priekšsēdētāja vietnieka vadībā uzņemšanas RD 
26.08.2019. un tikšanās ar RD vadību nodrošināšana;

•  Porvo pilsētas (Somija) delegācijas uzņemšanas RD 
03.09.2019. un tikšanās ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru 
un RD speciālistiem (Juridiskā pārvalde, ITC, PAD, FD, BAS 
“Daugavgrīva”) nodrošināšana;

•  Starptautiskās policijas pieredzes apmaiņas asociācijas 
“Star Spain” pārstāvju delegācijas uzņemšana RD 
25.09.2019. pēc asociācijas un Alikantes (Spānija) provinces 
deputātu padomes lūguma, tikšanās ar Rīgas pašvaldības 
policiju nodrošināšana;

•  Sniegts organizatoriskais atbalsts Rīgas pilsētas 
pašvaldības pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīšu 
organizēšanā un nodrošināšanā ārvalstu pilsētās.

Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās starp 
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem (RD centrālās 
administrācijas un departamentu darbiniekiem) un ārvalstu 
pilsētu pašvaldību institūciju speciālistiem Rīgā, t.sk. klātienē:

•  Kišiņevas delegācijas uzņemšanas Rīgā 19.-24.01.2020. 
nodrošināšana, lai piedalītos apmācībās par ES projektu 
rakstīšanu un ES fondu finansējuma piesaisti;

•  Brēmenes (Vācija) bibliotekāru dalība Gētes institūta un 
Latvijas bibliotēku apvienības rīkotajā starptautiskajā 
konferencē “Baltie meli”, kas veltīta viltus ziņu apkarošanai, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 04.03.2020.

Tikšanās tiešsaistē:

Pekinas pilsētas organizēts vebinārs sadraudzības pilsētu 
pārstāvjiem ZOOM platformā 21.04.2020. Dalīšanās Pekinas 
pilsētas pieredzē par Covid 19 apkarošanu un izplatības 
ierobežošanu.

352



PASĀKUMI, AKTIVITĀTES ATBILDĪGIE 
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES TERMIŅŠ 
VAI PERIODS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019.GADS 2020.GADS

19.10.5.  Sadarbības veicināšana ar 
starptautiskajiem pilsētu 
sadarbības tīkliem un 
organizācijām, organizējot 
pasākumus Rīgā un ārvalstu 
pilsētās

RD ĀP 2019.-2020. Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības 
plāns ir papildināts ar 19.10.5. pasākumu atbilstoši RD ĀP 
19.12.2019. dienesta vēstulē Nr.PA-19-232-dv “Par Attīstības 
programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju” 
izteiktajam lūgumam.

Noorganizēti dažādi starptautiski pasākumi Rīgā un 
ārvalstu pilsētās, t.sk. tiešsaistes pasākumi, ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju:

•  13.Starptautiskā tūrisma filmu festivāla “Tourfilm Riga” 
nodrošināšana virtuāli 28.-31.05.2020. ierastā klātienes 
formāta vietā. Uzvarētājiem izsūtītas īpaši uzfilmētas video 
telegrammas un balvas;

•  Tika ieguldīts apjomīgs darbs RD delegācijas dalības un 
Rīgas pilsētas prezentācijas plānošanā 40.Starptautiskajās 
Hanzas dienās Brilonā (Vācija). COVID-19 pandēmijas 
rezultātā šis pasākums tika atcelts, 04.06.-07.06.2020. 
notika 1.virtuālās Hanzas dienas – atsevišķas nelielas 
vietēja mēroga klātienes, kā arī tiešsaistes aktivitātes. 
Tika nodrošināta Rīgas dalība un prezentācija 05.06.2020. 
tiešsaistes Delegātu sēdē un Brilonas-Rīgas video 
uzfilmēšana par Hanzas karoga nodošanu Rīgai kā 
nākamajai starptautisko Hanzas dienu rīkotājai pilsētai; 
video tika translēts tiešsaistē 07.06.2020.;

•  Hanzas pilsētu savienības “DIE HANSE” Komisijas 
rudens sanāksme sākotnēji tika plānota Rīgā klātienes/ 
hibrīdpasākuma formātā, bet, ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju, sanāksme tika nodrošināta tiešsaistē. Sanāksmes 
ietvaros tika nodrošinātas šādas aktivitātes:
•  Darba grupas “HANSEartWORKS” tiešsaistes sanāksme 

19.11.2020. ar Rīgas 2021.gada “HANSEartWORKS” 
projekta – izstādes “Hanzas jaunais zelts” prezentēšanu;

•  Komisijas sēdes noorganizēšana 20.11.2020., nodrošinot 
platformu no Rīgas; 41. starptautisko Hanzas dienu Rīgā 
programmas prezentēšana.

19.10.6.  Ārvalstu sadraudzības un 
sadarbības pilsētu, kā arī 
starptautisko organizāciju/
institūciju un sadarbības tīklu 
delegāciju uzņemšana Rīgas 
pilsētas pašvaldībā (t.sk. norišu 
plānošana un sagatavošana, 
sadarbojoties ar valsts un 
pašvaldības institūcijām un NVO)

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības pilsētu, starptautisko sadarbības 
tīklu un organizāciju delegāciju uzņemšanas norise Rīgā.

Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju 
uzņemšanas ietvaros:

•  Rīgas sadraudzības pilsētu Viļņas un Minskas ekspertu 
dalība Rīgas Centrālās bibliotēkas sadarbībā ar Viļņas 
Centrālo bibliotēku rīkotajā Baltu vienības dienai veltītajā 
konferencē “Baltu mantojums” Rīgā 20.09.2019.;

•  Maskavas (Krievija) oficiālās delegācijas uzņemšana Rīgā 
19.09.-20.09.2019. Maskavas dienu Baltijas valstīs ietvaros;

•  Sanktpēterburgas (Krievija) oficiālās delegācijas 
uzņemšana Rīgā 17.10.-18.10.2019. Sanktpēterburgas dienu 
Rīgā ietvaros;

Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības pilsētu, starptautisko sadarbības 
tīklu un organizāciju delegāciju uzņemšanas norise Rīgā.

Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju 
uzņemšanas ietvaros:

•  Taipejas mēra un delegācijas vizītes uzņemšanas 
nodrošināšana Rīgā 15.-16.01.2020.;

•  Brēmenes parlamenta prezidenta un delegācijas 
uzņemšanas Rīgā nodrošināšana 12.-15.07.2020., atzīmējot 
Rīgas un Brēmenes 35 gadadienu. Brēmenes dāvinājuma –  
piemiņas akmens ebrejiem atklāšana. Vizīte tika 
nodrošināta, ievērojot jauno distancēšanās protokolu 
saistībā ar COVID-19 pandēmiju;
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•  Kobes (Japāna) oficiālās delegācijas uzņemšanas 
nodrošināšana Rīgā 18.11.-20.11.2019. saistībā ar Rīgas un 
Kobes sadarbības 45. gadadienu, pieņemšanas kultūras 
programmas nodrošināšana sadarbībā ar RD IKSD.

Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu 
delegāciju uzņemšanas ietvaros:

•  Rīgas dalības Starptautiskās tūrisma filmu festivāla 
komitejas (CIFFT) ietvaros nodrošināta veiksmīga  
12. starptautiskā tūrisma filmu festivāla “Tourfilm 
Riga” norise Rīgā 24.05.2019.: festivālam iesūtīto filmu 
atlase starptautiskas žūrijas vērtēšanai, bezmaksas 
tūrisma filmu seansa nodrošināšana Rīgas viesiem un 
pilsētas iedzīvotājiem, festivāla noslēguma ceremonijas 
organizēšana un starptautisko viesu uzņemšanas 
nodrošināšana Rīgā;

•  Starptautiskās asociācijas “Baltic Sail” ikgadējo sacensību 
burāšanā starp partnerpilsētām “Baltic Sail Nations Cup” 
norises, tiesnešu un partnerpilsētu komandu (Rostoka, 
Ščecina, Klaipēda) uzņemšanas Rīgā 15.08.-16.08.2019. 
nodrošināšana.

•  Baltkrievijas delegācijas uzņemšanas RD 05.10.2020. 
nodrošināšana, investīciju iespēju pārrunāšana.

Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu 
delegāciju uzņemšanas ietvaros:

•  Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas 
(The Organization of World Heritage Cities, OWHC) 
starptautiskā skolēnu projekta koordinatoru sagatavošanas 
sanāksmes nodrošināšana Rīgā 13.-14.01.2020.;

•  Hanzas pilsētu savienības “DIE HANSE dalībpilsētas 
Veļikijnovgorodas pilsētas administrācijas Tūrisma 
un starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētājas 
uzņemšana Rīgā 29.01.2020. sadarbībā ar RTAB; pārrunas 
par iespējamo sadarbību tūrisma jomā, kā arī par Rīgas 
pilsētas reklamēšanu Veļikijnovgorodā saistībā ar 
Starptautiskajām Hanzas dienām 2021.gadā.

19.10.7.  Sadarbības veicināšana ar Rīgas 
sadraudzības un sadarbības 
pilsētām, organizējot pasākumus 
Rīgā un ārvalstu pilsētās

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Veicināta sadarbība ar Rīgas sadraudzības un sadarbības 
pilsētām, kopīgi izplānojot un noorganizējot pasākumus Rīgā 
un ārvalstu pilsētās:

•  Kobes Ryukoku High School (Japāna) un Rīgas kultūru 
vidusskolas sadarbības projekta-apmaiņas programmas 
ietvaros sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Rīgas skolēnu 
un skolotāju delegācijas vizīte Kobē (Japāna) 20.04.-
28.04.2019.;

•  sadarbībā ar RD IKSD Sudžou (Ķīnas TR) baleta trupas 
uzņemšanas un izrādes VEF Kultūras pilī nodrošināšana 
28.04. – 03.05.2019.;

•  saistībā ar Rīgas un Kobes (Japāna) sadarbības  
45. gadadienu 2019.gada maijā Kobē sadarbībā ar RD IKSD 
Kultūras pārvaldi nodrošināta kultūras programma – foto 
izstāde “Rīga 100 gados” un etnogrupas “Tautumeitas” 
koncerts;

•  sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Pori (Somija) 
pašvaldības golfa komandas uzņemšana Rīgā 18.06.-
19.06.2019. un draudzības spēle golfā ar Rīgas golfa 
komandu (OZO golfa klubs);

•  Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros, 
sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Rīgas skolēna vizīte 
Taipejā (Taivāna) 29.06.-15.08.2019., kā arī Taipejas skolēna 
vizīte Rīgā 19.07.-05.08.2019.;

Veicināta sadarbība ar Rīgas sadraudzības un sadarbības 
pilsētām, kopīgi izplānojot un noorganizējot pasākumus Rīgā 
un ārvalstu pilsētās, t.sk. klātienes:

•  Viļņas pilsētas dāvinājuma – Baltā eņģeļa statujas 
nogādāšana uz restaurāciju pie mākslinieka Viļņā (Lietuva) 
09.06.2020 sakarā ar statujas nolietojumu un Viļņas 
pašvaldības atbalstu statujas restaurācijai; statujas 
transportēšanas nodrošināšana pēc restaurācijas atpakaļ 
uz Rīgu 16.09.2020.;

•  Rīgas fotogrāfiju nodrošināšana Sanktpēterburgas 
foto projektam par sadraudzības pilsētu mediķu cīņu 
ar COVID-19 pandēmiju – foto izstādei “Plecu pie pleca 
dzīvības vārdā” 2020. gada jūlijā. Izstāde tika atklāta 
16.09.2020.; no Latvijas izstādes atklāšanā piedalījās  
LR Ģenerālkonsuls Krievijā.
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•  sadarbībā ar RD IKSD Jauno Rīgas sportistu dalības 
nodrošināšana “Youth Games 2019” sacensībās Olborgā 
(Dānija) 01.08.-04.08.2019.;

•  Rīgas pasākumu kopuma nodrošināšana Rostokā (Vācija) 
sadarbībā ar RD IKSD 08.08.-23.08.2019. sakarā ar to, 
ka Latvija bija oficiālā starptautiskā burāšanas festivāla 
“Hanse Sail” 2019. gada partnervalsts: nodrošināta kultūras 
programma – vokālās un instrumentālās mūzikas grupas 
dalība; izstāde Rātsnamā;

•  Rīgas kā sadraudzības pilsētas pārstāvēšanas 
nodrošināšana 5. Bordo nakts maratonā 26.10.2019.;

•  Maskavas dienu Baltijas valstīs ietvaros – Rīgas 
programmas nodrošināšana sadarbībā ar RD IKSD 19.09.-
20.09.2019. Oficiālās tikšanās, pilsētām aktuālu jautājumu 
pārrunāšana (tūrisms, pilsētas attīstība, transporta 
sistēmas organizēšana, ēku energoefektivitāte un padomju 
laika tipveida skolu un bērnu dārzu ēku atjaunošana), 
kultūras pasākumi – Maskavas muzikālā teātra “Helikona 
opera” izrāde VEF Kultūras pilī, izstāde Rīgas zoodārzā, 
forums par Rīgas un Maskavas sadarbību uzņēmējdarbībā, 
apaļo galdu diskusijas, infrastruktūras objektu apskate;

•  Sanktpēterburgas dienu Rīgā 17.10.-18.10.2019. 
noorganizēšana sadarbībā žar RD IKSD: oficiālās tikšanās, 
kultūras pasākumi Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 
apvienības kultūras pilī “Ziemeļblāzma” – Sanktpēterburgas 
mākslas kolektīvu uzstāšanās, izstāde;

•  sadarbībā ar RD IKSD Rīgas mūzikas skolu jauniešu dalības 
nodrošināšana ikgadējā Starptautiskā jauniešu simfoniskā 
orķestra radošajā nometnē un koncertos Brēmenē (Vācija) 
02.10.-14.10.2019.;

•  kultūras pasākumu programmas organizēšana saistībā ar 
Rīgas un tās sadraudzības pilsētas Pori (Somija) sadarbības 
55. gadadienu sadarbībā ar RD IKSD 04.11.-07.11.2019.: foto 
izstāde “Story of the Riga Fir Tree”, Rīgas un Pori jauniešu 
diskusija par tematu “Climate Change”, iepazīšanās ar Pori 
vidusskolas darbu sadarbībā iesaistītajiem jauniešiem un 
skolotājiem, atzīmējot sadraudzības jubileju Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas un Pori vidusskolas sadarbības projekta 
ietvaros.

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

RD PAD 2017. – pastāvīgi Turpinājās Rīgas pilsētas dalība ES līdzfinansētajos 
starptautiskajos projektos “BSR Water” kur sadarbībā ar 
citām pilsētām tiek pilnveidota ūdens apsaimniekošanas 
prakse Baltijas jūras reģiona pilsētās, kā arī tiek izstrādāti 
priekšlikumi ilgtspējīgu lietusūdens pārvaldības risinājumu 
integrēšanai politikas un plānošanas dokumenti, un 
“UrbCultralPlanning”, kura mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un

12.-14.02.2020. dalība Baltijas Pilsētu Apvienības 
Pilsētplānošanas komisijas (UBC CPC) vadības grupas 
sanāksmē Turku (Somija), lai plānotu semināru. Tā kā UBC 
CPC semināru specifika ir tos organizēt klātienē, tad pēc 
valstu robežu slēgšanas tika pieņemts lēmums plānoto 
semināru Turku atcelt vai pārcelt uz laiku, kad ierobežojumi 
dēļ pandēmijas tiks atcelti.
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pašvaldības institūciju sadarbību, veicinot kopienu attīstību 
un kultūras plānošanas dalībnieku kapacitāti. Vienlaikus 
turpinājās projekta SUMBA īstenošana, kura mērķis ir noteikt 
efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas uzlabotu 
pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās ilgtspējīgā 
un multimodālā veidā, izstrādājot katrā no partnervalstu 
pilsētām atbilstošu transporta modelēšanas pieeju. Tāpat 
2019.gadā RD PAD uzsāka dalību projektā “Rīgas pilsētas 
un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 
veicināšana”, kura mērķis ir veicināt sadarbību un pieredzes 
pārnesi ar sadarbības pilsētu revitalizācijas, mobilitātes, 
klimata pārmaiņas mazināšanas un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām izaicinājumos.

Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji apmeklēja UBC 
ģenerālo konferenci Kauņā 15.-18.10.2019., lai izvērtētu 
dalību Ilgtspējīgu pilsētu komisijas projektā par drošības 
jautājumiem pilsētās klimata pārmaiņu ietekmē. 

27.-30.10.2019. Gdiņā norisinājās UBC Pilsētplānošanas 
komisijas seminārs “Pilsētu apzaļumošana”, kura uzdevums 
bija meklēt jaunas formas un funkcijas zaļajām teritorijām, 
nodrošinot mūsdienu tendencēm atbilstošas teritorijas 
plānošanas prakses apguvi, pieredzes apmaiņu, kā arī iespēju 
iegūtās zināšanas izmēģināt praksē, piedāvājot risinājumus 
konkrētu teritoriju attīstībai.

2019.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas “Valsts administrācija” atbalstītā projekta 
“Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izaicinājumi un 
risinājumi” ietvaros nodrošinātas pieredzes apmaiņas 
vizītes Kopenhāgenā, Helsinkos un Oslo ar mērķi veicināt 
administratīvā darba metožu harmonizēšanu publiskās 
pārvaldes sektorā.

19.11.2020. dalība Baltijas Pilsētu Apvienības Pilsētplānošanas 
komisijas tiešsaistes seminārā “Pandēmijas COVID-19 ietekme 
uz pilsētu plānošanu. Baltijas pilsētu pieredze”.

RD PAD speciālisti 2020.gadā sagatavoja un sniedza 
prezentācijas par pilsētas attīstību sekojošām institūcijām un 
ārvalstu delegācijām:

•  prezentācijas “Rīgas pilsētas attīstības stratēģiskā 
plānošana un uzraudzība” sniegšana Kišiņevas pašvaldības 
Bujukani sektora delegācijas uzņemšanas pasākumā;

•  prezentācijas “Vides datu atklāšana: Rīgas pilsētas 
praktiskā pieredze” sniegšana starptautiskās organizācijas 
“Baltijas pilsētu savienība” (Union of the Baltic Cities) 
rīkotajā tīmekļa seminārā “UBC Sarunas par labo praksi 
starptautiskās nevalstiskās organizācijas “Carbon 
Disclosure Project” aptaujas anketas aizpildīšanā”;

•  prezentācijas “Rīgas pilsētas praktiskā pieredze ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanā” sniegšana Latvijas Pašvaldību 
savienības rīkotajā Eiropas Savienības-Austrumu 
partnerības Vietējo līderu forumā;

•  prezentācijas “Pilsētas attīstības datu uzraudzības un 
novērtēšanas prakse Rīgā” sniegšana Rīgas pašvaldības 
aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” rīkotajā tīmekļa 
seminārā “Datu analīze un rezultātu novērtēšana”;

•  projekta “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas 
(Kanāda) pieredzes apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas 
pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 
programmas (IUC) ietvaros” ietvaros organizēti vebināri 
pilsētu savstarpēji noslēgtajā sadarbības līgumā noteikto 
sadarbības jomu pieredzes pārnesei – sniegta prezentācija 
par Rīgas – Edmontonas pieredzes apmaiņas projekta 
īstenošanu.

Departamenta speciālisti 2020. gadā piedalījās šādos 
starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumos:

•  dalība starptautiskās nevalstiskās organizācijas “Carbon 
Disclosure Project” (CDP) un starptautiskās organizācijas 
“Local Governments for Sustainability” (ICLEI) rīkotajā 
starptautiskajā kampaņā-projektā par pilsētu rīcību un 
sasniegumiem pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata 
pārmaiņu mazināšanas jomā;

•  dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) rīkotajā starptautiskajā pētījumā “Aprites 
ekonomika pilsētās un reģionos”; 

•  dalība starptautiskās organizācijas “Baltijas pilsētu 
savienība” (Union of the Baltic Cities) Ilgtspējīgu pilsētu 
komisijas darba grupā;
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•  dalība METREX (Eiropas metropoļu reģionu tīkls) rudens 
konferencē Lionā, (Francijā), kas norisinājās tiešsaistes 
platformā “Cisco Webex”;

•  dalība EUROCITIES divpusēji organizētajā sanāksmē, kas 
norisinājās tiešsaistes platformā “Microsoft Teams”.

Turpinājās Rīgas pilsētas dalība ES līdzfinansētajos 
starptautiskajā projektā “UrbCultralPlanning”. 

2020.gadā noslēdzās projekts “Rīgas pilsētas un 
Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 
veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās 
pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros”, kura ietvaros 
izstrādāts pieredzes apmaiņas rīcības plāns pilsētu 
ilgtspējīgas attīstības jautājumos un īstenots pieredzes 
pārneses vebināru cikls. 

09.-10.07.2020. Rīgā notika Starptautiska projekta “UNESCO 
Pasaules mantojuma vietu pārvaldības veicināšana Viļņā, 
Rīgā un Tallinā” (Advancement of UNESCO World Heritage 
sites’ maintenance in Vilnius, Riga and Tallinn) uzsākšanas 
seminārs, ko organizēja RD PAD Pilsētvides attīstības 
pārvalde un Projektu vadības pārvalde sadarbībā ar Viļņas 
vecpilsētas atjaunošanas aģentūru. Notika Viļņas, Tallinas 
un Rīgas galveno ekspertu UNESCO Pasaules mantojuma 
saglabāšanā tikšanās un seminārs ar iesaistīto Rīgas 
pašvaldības un valsts institūciju pārstāvju un uzaicināto 
profesionālo augstākās izglītības iestāžu pārstāvju 
piedalīšanos. 

09.07.2020. Rīgas Rātsnamā tika atklāta izstāde “Viļņas 
vecpilsētas saglabāšana un uzturēšana 1994.-2019.” 
(Preservation and maintenance of Vilnius Old Town  
1994-2019).

U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību

19.11.1.  Rīgas domes pieņemšanu 
organizēšana starptautisko 
pasākumu dalībniekiem Rīgā

RD ĀP 2019.-2020. Sniegts atbalsts, organizējot RD pieņemšanas starptautisku 
pasākumu dalībniekiem Rīgā, t.sk.:

•  Sniegts atbalsts pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” organizētās Starptautiskās konferences 
“Sakrālais kultūras mantojums pilsētvidē, pieminekļos, 
memoriālos un piemiņas zīmēs Rīgā un Eiropā. Metodika, 
pieredze un prakse” nodrošināšanai Rīgā 12.09.2019.: 

Vairāki starptautiski pasākumi, kam tradicionāli tiek rīkota RD 
pieņemšana – Latvijas Transatlantiskās organizācijas rīkotā 
ikgadējā Rīgas konference, Austrumu partnerības forums – 
saistībā ar epidemioloģisko situāciju tika rīkoti tiešsaistes 
formātā, pieņemšanas rīkošana nebija iespējama.
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tehniski-organizatoriskā darba nodrošināšana, t.sk. RD 
pieņemšana;

•  Atbalsta nodrošināšana ikgadējai Latvijas Transatlantiskās 
organizācijas sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un 
LR Ārlietu ministriju rīkotajai Rīgas konferencei 11.10.-
12.10.2019.

19.11.2.  Rīgas ārvalstu sadraudzības un 
sadarbības pilsētu pārstāvju 
dalības nodrošināšana svētkos un 
pasākumos Rīgā

RD ĀP 2019.-2020. Ne Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, ne 
starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu 
pārstāvju dalība liela mēroga svētkos un pasākumos 2019. 
gadā nenotika.

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju ne lieli publiski 
pasākumi, ne svētki Rīgā 2020. gadā netika rīkoti.

19.11.3.  Starptautisko pilsētu sadarbības 
tīklu un organizāciju pārstāvju 
dalības nodrošināšana pasākumos 
un darba grupu sanāksmēs Rīgā

RD ĀP 2019.-2020. Baltijas jūras valstu metropoļu (BaltMet) pārstāvju tikšanās 
Rīgā nodrošināšana 11.04.2019.: ekspertu pieredzes apmaiņa 
par tēmu “Smart Solutions for Public Governance in the Baltic 
Metropoles”, tikšanās un izbraukums-objekta apskate.

Atbalsta sniegšana saistībā ar projekta “Advancement of 
UNESCO World Heritage Sites’ Maintenance in Vilnius, Riga 
and Tallinn” atklāšanas sanāksmi RD 09.07.-10.07.2020. Rīgas 
dalības Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijā 
ietvaros. Tikšanās ar kolēģiem no Viļņas un Tallinas 
pašvaldībām – vēsturisko centru plānošanas ekspertiem.
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Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde 2019. un 2020.gadā

Darbība notiek Darbība nenotiek vai nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm

IZPILDES RAKSTUROJUMS

PVS 
ID PROJEKTA NOSAUKUMS ATBILDĪGĀ  

IESTĀDE

PLĀNOTAIS 
PROJEKTA 

UZSĀKŠANAS 
GADS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019. GADS 2020. GADS

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestāžu (pirmsskolu, skolu) teritoriju 
labiekārtošana,

t.sk. stadionu izbūve

RD ĪD 2017.-2021. Labiekārtotas šādas izglītības iestāžu teritorijas:

•  Rīgas 234.pirmskolas izglītības iestādes teritorija;
•  Rīgas 251.pirmskolas izglītības iestādes “Mežciems” 

teritorija;
•  Rīgas 86.vidusskolas teritorija;
•  Friča Brīvzemnieka pamatskolas teritorija;
•  Rīgas Imantas vidusskolas teritorija.

 Labiekārtotas šādas izglītības iestāžu teritorijas:

•  Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra 
teritorija;

•  Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietojumā esošā teritorija;
•  Rīgas 86.vidusskola teritorijas labiekārtošanas II.kārta;
•  Friča Brīvzemnieka pamatskola.

4098 Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecība, esošo pirmsskolas izglītības 
iestāžu paplašināšana: 

1.  Rīgas 80.vidusskola, Andromedas gatvē 
11, telpu pārbūve pirmsskolas telpu 
grupu izveidošanai.

2.  Rīgas 61. vidusskola, Pārslas ielā 14, 
telpu pārbūve pirmsskolas telpu grupu 
izveidošanai.

3.  Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Bizmārīte” ēkas Motoru ielā 6a, telpu 
pārbūve pirmsskolas telpu grupu 
izveidošanai.

Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku kompleksa 
izbūves darbi Grostonas ielā 6, Rīgā.

RD ĪD 2020.-2021. Projekts ir iekļauts investīciju plānā ar Rīgas domes 
19.06.2020. lēmumu Nr.509 “Par aktualizētā Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 
un Investīciju plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu”.

Jaunu pirmsskolu ēku būvniecība 2020.gadā netika veikta.
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Skolu un pirmsskolu ēku 
atjaunošanas/renovācijas darbi, t.sk. 
inženierkomunikāciju nomaiņa, mācību 
un koplietošanas funkcionālo telpu 
atjaunošana un modernizācija (aktu 
zāles, sporta zāles, ēdnīcas, garderobes, 
bibliotēkas, pagrabi u.tml. telpas)

RD ĪD 2017.-2021. Atjaunošanas/renovācijas darbi veikti sekojošās izglītības 
iestādēs:

•  Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenīte”;
•  Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas Pārdaugavas pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Māra”;
•  Rīgas 223.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņi”;
•  Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 112.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābecītis”;
•  Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 27.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādē “Pērlīte”;
•  Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa”;
•  Rīgas 5. pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”;
•  Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 66.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 88.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas Āgenskalna pirmsskolā;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”;
•  Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”;
•  Rīgas Teikas vidusskolā;
•  Rīgas 34.vidusskolā;
•  Rīgas 25.vidusskolā;
•  Rīgas 64.vidusskolā;
•  Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā;
•  Rīgas 80.vidusskolā;
•  Rīgas 75.vidusskolā;
•  Rīgas Pļavnieku pamatskolā;
•  Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā;
•  Rīgas Juglas vidusskolā;
•  Rīgas Volejbola skolā;
•  Rīgas Avotu pamatskolā;
•  Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā;
•  Rīgas 85.vidusskolā;
•  Rīgas 84.vidusskolā;
•  Rīgas Juglas vidusskolas sākumskolā;

Atjaunošanas/renovācijas darbi veikti sekojošās izglītības 
iestādēs:

•  Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenīte”; 
•  Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 180.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 192.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 200.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 21.pirmsskolas izglītības iestādē “Laimiņa”;
•  Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā;
•  Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”;
•  Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestādē “Mežciems”;
•  Rīgas 252.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa”;
•  Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestādē “Avotiņš”;
•  Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 44.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”;
•  Rīgas 68.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādē;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Kamolītis”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārdega”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežrozīte”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenītes”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”;
•  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Imanta”;
•  Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolā;
•  Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolā.
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•  Rīgas Ezerkrastu vidusskolā;
•  Rīgas Hanzas vidusskolā;
•  Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā;
•  Friča Brīvzemnieka pamatskolā;
•  Rīgas Valda Zālīša sākumskolā;
•  Rīgas 45.vidusskolā.

Mūzikas un mākslas skolu telpu 
atjaunošana

RD ĪD 2017.-2021. Veikti:

•  Bolderājas mūzikas un mākslas skola (mazās zāles 
atjaunošana).

Veikti:

•  Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā;
•  Rīgas Mūzikas vidusskolā.

Nacionālā Mākslu vidusskola LR KM 2017.-2020. Projekta “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” 
modernizācija” ietvaros:

•  ēkām Slokas ielas 52a un 52b saskaņots būvprojekts, 
izsludināts būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu 
iepirkums. 

•  saskaņots Meža ielas 15 jaunbūves un Kalnciema ielas 
ēkas 10/12 pārbūves projekti, būvdarbu iepirkumu 
dokumentācijas izstrāde.

Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2021.

Turpinās projekta īstenošana ES fondu 2014. – 2020. gada 
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.3.SAM „Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

Projekta „PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” 
ietvaros ēkās Slokas ielas 52a un 52b, kā arī Kalnciema ielas 
10k-2 (bij. Meža ielas 15) jaunbūvē un Kalnciema ielas ēkā 
10/12 notika būvdarbi.

Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2022.

3237 Mācību materiālu un inventāra 
nodrošināšana efektīvai sporta un interešu 
izglītības procesa nodrošināšanai

RD IKSD 2018. Aktivitātes īstenotas no iekļautā finansējuma budžeta 
programmās RD 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.74. 
3.pielikumā.

Finansiālu atbalstu inventāra iegādei saņēma – 8 Rīgas 
pašvaldības interešu izglītības iestādes, 10 profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādes un Nacionālā sporta 
manēža, saskaņā ar RD IKSD 22.06.2018. iekšējiem 
noteikumiem Nr.17 “Kārtība finansiālā atbalsta piešķiršanai 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
pakļautībā esošajām interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādēm”.

Wi-Fi nodrošināšanai 8 Rīgas pašvaldības interešu izglītības 
iestādēs un 10 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 
(sporta skolas) tiek nomāts viens mobilā interneta punkts 
(pamatojums: 2021. gada februārī beidzas Tet līgums).

Sporta skolām piegādāti 10 stacionārie datori  
un 41 portatīvais dators.

Interešu izglītības iestādēm piegādāti 52 stacionārie datori  
un 9 portatīvie datori.
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Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana 
kompetenču pieejā balstītā vispārējās 
izglītības satura ieviešanai (IT, mēbeles, 
materiāltehniskā bāze)

RD IKSD 2018.-2019. Aktivitātes īstenotas no iekļautā finansējuma budžeta 
programmās RD 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.74. 
3.pielikumā.

Mūsdienīgas vides nodrošināšanai 26 PII piešķirts 
finansējums grupu mēbeļu nomaiņai.

Kompetenču pieejas procesa uzsākšanas nodrošināšanai  
6 PII iegādātas interaktīvās tāfeles.

Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 624 datori, 555 skolēnu 
planšetdatori un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās 
tāfeles vispārizglītojošām skolām, 16 skolu maģistrālie 
tīkla komutatori un 66 skolu lokālo tīkla komutatori.

70 Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 
uzlabota vide gan grupās, gan citās iestādes telpās.

24 pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinātas ar ēdienu 
gatavošanai nepieciešamajām iekārtām, veļas un trauku 
mazgājamām mašīnām.

Sadarbībā ar RD ITC: 

1.  Veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot Wi-Fi un papildus 
tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP 
telefoniem – 7 vispārizglītojošās skolās un 2 pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Iegādāti un uzstādīti 54 komutatori – 
maģistrālo un lokālo tīklu darbības nodrošināšanai. 

2.  Wi-Fi nodrošināšanai skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs tiek veikta 345 mobilā interneta punktu noma 
(pamatojums: 2021. gada februārī beidzas Tet līgums).

3.  Skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm iegādāti: 411 
stacionārie datori; 2334 portatīvie datori; 102 multimediju 
projektori. Skolu datorklašu pārvaldībai iegādātas 834 
NetSupport licences, tādējādi pabeidzot to nomaiņas 
procesu. Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestādei 
iegādātas 11 licences Winhome datoru darbspējas 
nodrošināšanai.

4.  Sagatavots, iesniegts un apstiprināts valsts aizdevumam 
pašvaldības investīciju projekts “Izglītības sistēmas 
digitalizācija mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai 
attālināti“. Tā ietvaros iegādāti: 508 portatīvie datori; 
1002 monitori aprīkoti ar kameru un skaļruņiem attālināto 
mācību atbalstam skolās; 75 vispārizglītojošajās skolās 
veikta lokālā komutācijas tīkla ierīkošana.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

3248 Tehniskās bāzes modernizācija Rīgas 
mūzikas un mākslas skolās un kultūras 
iestādēs

RD IKSD 2019. -2020. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas 
Kultūras un atpūtas centra “Imanta” renovācija ir procesā, 
saskaņā ar RD ĪD plāniem.

RD ĪD veica remontdarbus Rīgas Jauno tehniķu centrā 
Bauskas ielā 88, lai pielāgotu telpas RCB Bišumuižas 
filiālbibliotēkas vajadzībām.

Savukārt no RD 28.03.2019.g. saistošo noteikumu Nr.74. 
3.pielikuma budžeta programmām iegādāti: 

Wi-Fi nodrošināšanai 9 Rīgas pašvaldības mūzikas un 
mākslas skolās tiek nomāts viens mobilā interneta punkts 
(pamatojums: 2021. gada februārī beidzas Tet līgums). 

2020.gadā mūzikas un mākslas skolām piegādāti 9 
stacionārie datori (katrai 1) un 42 portatīvie datori.

Pāvula Jurjāna mūzikas skolā veikts viegls kosmētiskais 
remonts skolas 2.stāva koridorā.
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•  9 datori ar specializētu programmatūru Bolderājas 
mūzikas un mākslas skolas datorklasei;

•  darba rīki un materiāli 26 tautas lietišķās mākslas 
studiju darbībai.

Ar Valsts Kultūrkapitāla finansējuma atbalstu Juglas mūzikas 
skola ieguva savā īpašumā arfu un Pāvula Jurjāna mūzikas 
skola ieguva divas koncertkokles.

Mežaparka Lielās estrādes būvniecība RD ĪD 2017.-2021. Uzsākti un turpinās Mežaparka lielās estrādes B posma B1 
kārtas darbi.

Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūves darbi 
pabeigti, uzsākti un turpinās B posma B2 kārtas darbi.

2998 Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu 
remonta un interjera projekta realizācija

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

2997 Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas 
un kapulauku laistīšanas sistēma ar 
krājrezervuāra izveidi

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

3143 Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka 
karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā 
Sudrabkalniņa (valsts nozīmes vēstures 
piemineklis ar aizsardzības Nr.7385) 
restaurācijas projekta III kārta – teritorijas 
labiekārtošana un rekonstrukcija

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

3330 Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības 
centra Torņakalna stacijas ēkā izveide

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2016.-2017. Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem 
par sadarbību projekta “Daudzfunkcionāla kultūras 
un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide” 
realizāciju.

Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem par 
sadarbību projekta “Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības 
centra Torņakalna stacijas ēkā izveide” realizāciju.

“Rīgas Centrālā bibliotēka” filiāļu ēku 
renovācija

RD ĪD 2017. Veikti RCB izlases veida atjaunošanas darbi:

•  Bolderājas filiālbibliotēkā;
•  Čiekurkalna filiālbibliotēkā.

Veikti Rīgas Centrālās bibliotēkas izlases veida atjaunošanas 
darbi Bolderājas filiālbibliotēkā.

3436 Raiņa pieminekļa terases Esplanādes 
parkā rekonstrukcija un labiekārtošana

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

3531 Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes 
ēkas izbūve

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

3529 Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās 
teritorijas renovācijas un labiekārtošanas 
1.kārta

AI 2015.-2019. 1.  Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas Rumbas ielā 40, Rīgā 
tehniskās inventarizācijas lietas izgatavošana.

2.  Dzirnavu ēkai ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un 
mehānismu atjaunošana un uzstādīšana.

1.  Atpūtas – piknika laukuma labiekārtošana ar segumu bez 
inženiertīkliem pie Mazjumpravas muižas, zemes īpašumā 
ar kadastra Nr. 0100 125 6867

•  ierīkotas četras atpūtas vietas ar bruģakmens segumu, 
pieciem koka dārza galdiem un piecām atkritumu urnām;
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3.  Dzirnavu ēkas vēsturisko malšanas iekārtu 
nokomplektēšana, remonts, uzstādīšana nodrošinot to 
demonstrēšanas iespējas uzstādot elektrodzinēju.

4.  Dzirnavu ēkā graudu un miltu maisu pacelšanas 
mehānismu, labības miltu daudzuma mērīšanas – 
pūra kastu, pūra maisu, svaru iegāde, atjaunošana un 
uzstādīšana.

5.  Būvdarbi Dzirnavu ēkai – betonēšanas darbi un 
namdaru darbi vēsturisko iekārtu uzstādīšanai.

6.  Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana –  
2 gabali pie Dzirnavu ēkas pievadceļiem.

7.  Dzirnavu ēkas aprīkošana ar apsildes lampām un 
papildus apgaismojumu.

8.  Mazjumpravmuižas dīķī ievietotās strūklakas 
uzturēšana, apkope.

9.  Pret muižu vērstā žoga apgleznošana.

•  ierīkota viena velosipēdu stāvvieta ar bruģakmens 
segumu un četrām velonovietnēm. 

2.  Turpinās Dzirnavu ēkai ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un 
mehānismu atjaunošana un uzstādīšana.

3.  Pievadceļa izbūve no granīta šķembām ar grants segumu 
no Dzirnavu ēkas līdz Daugavas promenādei gar dīķi.

4.  Mazjumpravmuižas saimniecības ēkas – bijušā krogus 
ēkas mūru attīrīšana un arheoloģisko pētījumu veikšana. 
5.Mazjumpravmuižas dīķī ievietotās strūklakas uzturēšana, 
apkope.

3943 Pieminekļa “1905.gada revolūcijas 
notikumiem Grīziņkalnā” restaurācija – 
aprūpe

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2019. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

3942 Pieminekļa “Padomju armijas karavīriem – 
Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem 
no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” aprūpe

RPA “Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra”

2019. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots 
aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts finansējums.

3438 Restaurācijas mācību darbnīcas 
(saimniecības ēkas) jaunbūve

AI 2017.-2019. Finansējuma avotu apzināšanas darbi. Īstenošana pārceļas 
un 2020.gadu.

Finansējuma avotu apzināšanas darbi. Īstenošana pārceļas uz 
2021.- 2023.gadu.

Latvijas Nacionālā teātra ēka, Kronvalda 
bulvāris 2 (metu konkurss un vestibila 
atjaunošana)

RD ĪD 2019.-2020. Projekts ir iekļauts investīciju plānā ar Rīgas domes 
19.06.2020. lēmumu Nr.509 “Par aktualizētā Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 
un Investīciju plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu”.

Atjaunošanas darbi veikti, kā arī metu konkurss noslēdzies un 
būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts būvvaldē.

3888 Kultūras plānošana kā metode sociālajai 
inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning

RD PAD 2019. Projekta ietvaros uzsākts darbs, lai, izmantojot kultūras 
plānošanas pieeju, ieviestu vietējās kultūras plānošanas 
projektus Bolderājas un Sarkandaugavas apkaimēs, 
kā arī uzsākts darbs pie Minecraft modeļa attīstības tā 
integrēšanai mācību procesā.

Projekta ietvaros 2020.gadā turpināts darbs pie vietējās 
kultūras plānošanas projektu ieviešanas Bolderājas un 
Sarkandaugavas apkaimēs, organizēta prakses laboratorija/
seminārs par tēmu “Sociālā inovācija pilsētās” un turpināts 
darbs pie Minecraft spēļošanas aktivitātes ieviešanas 
Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

3799 Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības projekts “North Star Film 
Alliance”

RD PAD 2018. Projekta ietvaros veikts nozares pētījums par valdošo 
situāciju reģionā filmu ražošanas sektorā, kā arī 
nepieciešamajiem nozares uzlabojumiem. Vienlaikus 
noteikti projekta galvenie mērķa tirgi, veikta to interešu 
un vajadzību izpēte. Vienlaikus apmeklēti mērķa tirgus 
pasākumi, organizētas tikšanās ar mērķa tirgus nozares

Projekta ietvaros 2020.gadā izveidota online platforma 
un dažādi informatīvi materiāli (video, brošūras, reklāmas 
starptautiski nozīmīgos industrijas izdevumos, u.c.) 
komunikācijai par reģionu un to industriju piedāvājumu. 
Piesaistīti divi industrijas Aģenti projekta reģiona 
pārstāvniecībai Ziemeļamerikā un Āzijā (Japānā un
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pārstāvjiem, iepazīstinot ar projektu un tā mērķiem, kā 
arī uzsākts darbs pie 3 valstu savstarpējas mārketinga 
stratēģijas izveides, vienotā vēstījuma, savstarpējo 
atbalsta sistēmu izveides/stabilizēšanas un citiem nozarei 
būtiskiem jautājumiem.

Dienvidkorejā). Organizēti starptautiski industrijas 
pasākumi un mērķa tirgus vizītes, kurus pēdējā mirklī 
nācās sākotnēji pārcelt, pēcāk atcelt globālās pandēmijas 
COVID-19 dēļ. Aktivitātes vēlāk pārplānotas tiešsaistes 
pasākumos – organizētas B-to-B tikšanās ar ietekmīgākajām 
Ziemeļamerikas studijām un producentiem, kā arī 
organizēti divi informatīvi pasākumi tiešsaistē Japānas 
un Ziemeļamerikas industrijas pārstāvjiem. Organizēta un 
īstenota Ziemeļamerikas aģenta reģiona iepazīstināšanas 
vizīte (FAM tūre) Latvijā, Igaunijā un Somijā. 

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas

 

Kultūras un sporta kvartāla izveide 
Grīziņkalnā

VSIA “Kultūras 
un sporta centrs 

“Daugavas 
stadions””

2016.-2022. 17.09.2019. ar personu apvienību “ARMS” noslēgts līgums 
“Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, 
autoruzraudzība un būvdarbi”. Notiek būvprojekta 
izstrāde, būvdarbus plānots uzsākt 2020.gada pavasarī, 
ledus halle nodošana ekspluatācijā plānota 2021.gada 
17.martā.

20.08.2019. noslēgts līgums ar SIA “BM-projekts” par 
būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi vieglatlētikas 
manēžai ar multifunkcionalitāti. Notiek būvprojekta 
minimālā sastāvā izstrāde, 2020.gadā plānots izsludināt 
iepirkumu par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un 
būvdarbiem.

Vieglatlētikas treniņu laukums un futbola laukums: 
izstrādāta iepirkumu dokumentācija būvniecības 
ieceres dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai 
un būvdarbiem. Iepirkuma ietvaros tiks rekonstruēts 
vieglatlētikas treniņu un futbola laukums, veikta ēku 
demontāža un veikts teritorijas labiekārtojums. Iepirkumu 
plānots izsludināt 2020.gadā.

Centrālais sporta laukums: tiek izstrādāta iepirkumu 
dokumentācija iepirkumam par centrālā sporta 
laukuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, 
autoruzraudzību un būvdarbiem. Iepirkumu plānots 
izsludināt 2020.gadā.

Daugavas stadiona ledus hallei  izbūvēta ārējā stikla fasāde, 
pabeigti ārējie siltumapgādes tīklu darbi. Ledus halles 
nodošana ekspluatācijā plānota 2021.gada 17.martā.

29.09.2020. vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti 
saņēmusi būvatļauju par būvniecības uzsākšanu

Sadarbībā ar SIA “BM-projekts” un SIA ‘’Otrā avēnija’’ 
izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

https://www.daugavasstadions.lv

Vieglatlētikas treniņu laukums un futbola laukums: izstrādāta 
iepirkumu dokumentācija būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem. Iepirkuma ietvaros 
tiks rekonstruēts vieglatlētikas treniņu un futbola laukums, 
veikta ēku demontāža un veikts teritorijas labiekārtojums.

Centrālais sporta laukums: tiek izstrādāta iepirkumu 
dokumentācija iepirkumam par centrālā sporta laukuma 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību 
un būvdarbiem.

Centrālais sporta laukums: tiek izstrādāta iepirkumu 
dokumentācija iepirkumam par centrālā sporta laukuma 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību 
un būvdarbiem.

3148 Ķengaraga skeitparks – skeitborda 
laukums

AI 2017.-2020. Finansējuma pieprasījums būvprojekta aktualizācijai. Finansējuma pieprasījums Būvprojekta aktualizācijai. Darbi 
2021.-2024.gads.
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RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 
rekonstrukcija un renovācija

RD ĪD 2017.-2021. SIA “Rīgas 1.slimnīca” veikti 14.korpusa fasādes 
atjaunošanas darbi.

Horizontālo iebūvējamo sienas konsoļu izbūves darbi  
SIA “Rīgas 1.slimnīca” 14A korpusā.

SIA “Rīgas veselības centrs” ēku 
atjaunošanas darbi un infrastruktūras 
attīstība

RD ĪD 2017.-2021. Darbības nav veiktas (ņemot vērā Rīgas pilsētas 
pašvaldības budžeta iespējas, netika piešķirts 
finansējums).

Veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi  
“Rīgas veselības centrs” ēkās.

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

Rīgas Sociālo aprūpes centru ēku/telpu 
atjaunošanas darbi

RD ĪD Rīgas SAC “Stella Maris”, Birzes iela 54, Rīga  
(jumtu atjaunošanas darbi divām ēkām).

Darbi netika veikti.

4102 Pretkritienu digitālās sistēmas ieviešana 
sociālos aprūpes centros un aprūpējamo 
kientu mājās – viedā pacientu uzraudzības 
sistēma

RD LD 2020.-2022. - Noslēgts līguma ar SIA “ALTAS” par kopējo līguma summu 
EUR 295 369 no kuras apgūtā summa uz 2020.gadu ir  
EUR 231 344,98 apmērā.

RD LD ir piegādāti 160 sensoru tehnikas komplekti, kā arī 
nepieciešamais papildus aprīkojums (datori, monitori u.c. 
tehnika). 

RD ITC noslēgto līgumu ietvaros:

•  RSAC “Stella maris” ir izveidoti 13 bezvadu piekļuves 
punkti, nodrošinātas 13 uzturēšanas licences 1 gadam 
un kā arī nodrošinātas 13 iekštelpu bezvadu piekļuves 
punktu virtuālā bezvadu tīkla kontroliera kapacitātes 
paplašināšanas licences. Kopējā pakalpojuma summa  
EUR 4 623,05;

•  Līguma ietvaros RSAC “Gaiļezers” ir izveidoti 25 bezvadu 
piekļuves punkti, nodrošinātas 25 uzturēšanas licences 
1 gadam un kā arī nodrošinātas 25 iekštelpu bezvadu 
piekļuves punktu virtuālā bezvadu tīkla kontroliera 
kapacitātes paplašināšanas licences. Kopējā pakalpojuma 
summa EUR 9 057,33.

Tāpat RD ITC noslēgtā līguma ietvaros tika uzsākta bezvadu 
datu pārraides sistēmas komponenšu piegāde un tās 
uzstādīšana, bet ņemot vērā 09.11.2020. izsludināto stāvokli 
valstī saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu, darbi tika apturēti.

4106 E-pakalpojuma “Iztikas līdzekļu 
deklarācijas sociālās palīdzības 
izvērtēšanai” ieviešana

RD LD 2020.-2021. - Pamatojoties uz RD ITC 02.03.2018. noslēgto līgumu Nr.TC-
18-145-lī ar SIA “ZZ Dats” projekta ietvaros tika uzsākts darbs 
pie RDVIS lietojumprogrammas SOPA (paredzēta sociālās 
palīdzības pabalstu administrēšanai; turpmāk – SOPA) 
pilnveidošana, to papildinot ar iztikas līdzekļu deklarācijas
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iesniegšanas funkciju. Par šāda veida pakalpojumu tika 
noslēgts līgums, kura kopējā summa ir EUR 134 837,42. 

2020.gada decembrī tika noslēgta SOPA papildinājumu 
1.kārta, kuras ietvaros tika veikta prasību analīze, PPS 
melnraksta izstrāde, saskaņošana ar RD LD, PPS tīrraksta 
sagatavošana, prototipa izstrāde un precizēšana, 
nefunkcionālo drošības prasību analīze un tehniskā 
plānošana. 2020.gada nogalē tika veikts norēķins par 1.kārtu 
EUR 40 514,19 apmērā.

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība

3016 Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas 
attīstība

RPP 2016.-2021. Iegādāts servera mezgls “Flextore” – ierīce, kura sastāv no 
vairākiem cietajiem diskiem “HDD” un kurā tiek uzglabāta 
un apstrādāta informācija, kā arī 9 diski.

2020. gadā Rīgas apkaimē Vecmīlgrāvis tika ieviesti plānotie 
13 (no 23) videonovērošanas punktiem. Tika realizēta sakaru 
mezglu pārbūve, sakaru līniju ieviešana, videonovērošanas 
kameru uzstādīšana, konfigurēšana un pieslēgšana Milestone 
programmatūrā. Rīgas pilsētas teritorijā papildus tika 
uzstādītas 9 mobilās, jeb pārvietojamās videokameras 
StropsAVS. 

3229 Drošības pasākumi pie/uz ūdens RPP 2017.-2020. Iegādāta viena jauna alumīnija motorlaiva Fjordstar 530 
AL ar piekaramo laivu dzinēju Tohatsu MFS 50 AH un seši 
binokļi Pulsar Expert VMR 8x40.

Iegādāta viena jauna alumīnija motorlaiva  Fjordstar 530 AL 
un kvadricikls Artic Cat Alterra TRV 700 XT.

3304 Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 
Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz 
Maskavas ielai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2017. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

1553 Apgaismojuma ierīkošana Krustpils ielā no 
Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3303 Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 
Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas 
robežai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

1990 Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā 
no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3310 Ielu apgaismojuma kapitālā remonta 
projektēšana Kurzemes prospektā no 
Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

1528 Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes 
prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas 
gatvei

RPA “Rīgas 
gaisma”

2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.
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3305 Apgaismojuma izbūves projektēšana

Jaunciema gatvē no Jaunciema 
10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

2020.gadā noslēgts līgums par apgaismojuma izbūves 
projektēšanu Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas 
līdz Juglas kanālam

2395 Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē 
no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas 
kanālam

RPA “Rīgas 
gaisma”

2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Sekmīgas projekta dokumentācijas izstrādes gadījumā tiks 
veikti būvdarbi.

3301 Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā 
remonta projektēšana

RPA “Rīgas 
gaisma”

2017. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3299 Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais 
remonts

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3302 Ielu apgaismojuma kapitālā remonta 
projektēšana Kārļa Ulmaņa gatvē no 
Vienības gatves līdz Lielirbes ielai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2017. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3300 Ielu apgaismojuma kapitālais remonts 
Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves 
līdz Lielirbes ielai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3313 Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas 
projektēšana Jūrmalas gatvē no dzelzceļa 
pārvada līdz Zolitūdes ielai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3312 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz 
Zolitūdes ielai

RPA “Rīgas 
gaisma”

2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3314 Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas 
projektēšana Anniņmuižas bulvārī

RPA “Rīgas 
gaisma”

2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3315 Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas 
bulvārī

RPA “Rīgas 
gaisma”

2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā.

Netika realizēts finansiālu apsvērumu dēļ.

3401 Operatīvās vadības centra izveide RPP 2016.-2019. Lai izveidotu operatīvo vadības centru ir nepieciešamas 
jaunas telpas ar īpašu infrastruktūru. 2019. gada laikā RD 
nevarēja piedāvāt atbilstošas telpas RPP.

2020.gadā Rīgas domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja 
vietniekam tika prezentēts izveidotais projekts.

3572 Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla 
rekonstrukcija Dārziņos, 5.kārta

AI 2018.-2019. Finansējuma pieprasījums 25.01.2019. (IA-19-81-dv) RD 
Attīstības departamentam no infrastruktūras fondiem.

Nav realizācijas.

211 Rīgas videonovērošanas sistēma RD ITC 2017.-2021. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
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Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku 
sakārtošana

RD ĪD 2017.-2021. 2019.gadā veikti:

•  Valsts policijas ēku un VUGD ēku izlases veida 
renovācijas darbi Allažu ielā 2, Rīgā, Maskavas ielā 3, 
Rīgā, un Hanzas ielā 5, Rīgā;

•  Pašvaldības policijas ēku izlases veida atjaunošanas 
darbi Daugavpils ielā 9, Rīgā, Detlava Brantkalna ielā 
21, Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 48, Rīgā, Lomonosova ielā 
12A, Rīgā, Spilves ielā 25A, Rīgā, un Hanzas ielā 7, Rīgā.

Veikti telpu izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi 
administratīvajā ēkā, Vizlas ielā 1, Rīgā, Pašvaldības policijas 
telpu izvietošanai.

3230 Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana 
visā pilsētas teritorijā

RPP 2016.-2019. Iegādātas 3 jaunas transporta vienības:

•  viena motorlaiva ar piekaramo dzinēju,
•  divas vieglās automašīnas.

Iegādātas 2 jaunas transporta vienības:

Kvadricikls Arctic Cat OW976,
Laiva FjordStar 530AL LR4088.

Saņemta 1 lietota a/m – Toyota Land Cruiser GV886 – 
pārņemta no Rīgas pilsētas būvvaldes. 

3319 Policijas individuālā ekipējuma 
pilnveidošana

RPP 2016.-2019. Iegādātas 210 bruņu vestes, 10 elektrošokeri,  
10 pneimatiskās pistoles (apmācībām), 15 sejas  
aizsarg maskas.

Iegādātas 487 jauna parauga sintētiskās dubultās uzkabes 
jostas (josta un pamatjosta).

Atjaunots esošais ekipējums 44 aptveres maki un 44 roku 
dzelžu maki. 

3838 Inovatīvā pilsētas drošība – IcARUS RPP 2018.-2022. Atkārtoti iesniegts projekta pieteikums Eiropas Komisijā 
finansējuma saņemšanai.

Projekts tika apstiprināts 2020. gadā. Parakstīts dotāciju 
līgums. 21.09.2020.-21.09.2020. notika pirmā projekta 
sanāksme online (kick off meeting). 22.10.2020 un 30.10.2020. 
notika online mācību sesija, apmācība ētikas un juridiskajos 
jautājumos. 27.11.2020. online pamatpartneru sanāksme un 
17.12.2020. koordinatoru online sanāksme. Izstrādāta projekta 
mājas lapa, Twtter, Linedin, Facebook un YouTube konti. 
Saņemts pirmais maksājums no ES.

3837 Progresīvi risinājumi, lai cīnītos pret 
vardarbību 

RPP 2019.-2021. Projekts netika apstiprināts. Plānota atkārtota projekta 
pieteikuma iesniegšana Eiropas Komisijā finansējuma 
saņemšanai.

Projekts atkārtoti netika iesniegts.

3839 Efektīva policija – upuru un vardarbības 
liecinieku aizsardzība

RPP 2018.-2020. Berlīnē no 21.05.2019. – 06.06.2019. notika darba 
sanāksme, kuras laikā iegūta Berlīnes pieredze ģimenes 
konfliktu risināšanas gadījumos.

Viļņā no 10.09.2019. – 13.09.2019. notika darba sanāksme, 
kuras laikā iegūta Viļņas pieredze ģimenes konfliktu 
risināšanas gadījumos.

Varšavā 08.10.2019. – 09.10.2019. notika noslēguma 
seminārs, kuras laikā iegūta apkopota informācija par citu 
Eiropas pilsētu tiesībsargājošo iestāžu un nevalstisko 
organizāciju veiksmīgo pieredzi cīņā ar vardarbību ģimenēs.

Izstrādāti bukleti cietušajiem un policistiem. Izstrādāta 
aplikācija no vardarbības cietušajām personām. 

Nolūkā pilnveidot Rīgas pašvaldības policijas darbinieku 
zināšanas ģimenes vardarbības mazināšanas jomā, tika veikta 
apmācība iekļaujot projekta ietvaros jauniegūtās zināšanas. 

Iesniegtas visas nepieciešamās atskaites.
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Izstrādāti bukleti – policistiem un upuriem, kuri cieš no 
vardarbības.

Norit darbs pie mobilas lietotnes izstrādes, kura paredzēta 
vardarbības upuriem.

Projekta ietvarā Varšavas Metropolitēna policija iegādājās 
RPP vajadzībām 5 portatīvos datorus, 5 portatīvo datoru 
somas, 5 datoru peles, 5 printerus, 1149 gab. segas,  
250 gab. pirmās palīdzības aptieciņas.

3846 Alumīnija laivas un tehniskā aprīkojuma 
iegāde

RPP 2020. Zivju resursu aizsardzībai Rīgas pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, lai veiktu akvatorijas 
monitoringu, reidus, izņemtu nelikumīgus makšķerēšanas 
un zvejniecības rīkus, aizturētu un sodītu maluzvejniekus, 
projekta ietvaros iegādāta aprīkota 1 alumīnija laiva, 
1 jauns laivas piekaramais dzinējs, izmantošanai jūras 
ūdeņos un 6 tālskati.

Zivju resursu aizsardzībai Rīgas pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, lai veiktu akvatorijas monitoringu, 
reidus, izņemtu nelikumīgus makšķerēšanas un zvejniecības 
rīkus, aizturētu un sodītu maluzvejniekus, projekta ietvaros 
iegādāts Kvadricikls Arctic Cat OW976,
Laiva FjordStar 530AL LR4088.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis

Vienkāršotās atjaunošanas projekti 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumu 
nodrošināšanai

RNP 2019. 2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
programmas ietvaros veikta 2 māju atjaunošana:

•  Murjāņu ielā 68, Rīgā, (55 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas EUR 691 959,70, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
EUR 345 053,65;

•  Kaņiera ielā 4B, Rīgā, (60 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas EUR 590 907,92, t.sk., ALTUM piešķirtais 
grants EUR 295 453,96.

2020. gadā ALTUM programmas ietvaros veikta 2 māju 
atjaunošana:

•  Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 
EUR 117 030,19, t.sk., ALTUM piešķirtais grants  
EUR 58 515,90;

•  Dzērbenes ielā 5, Rīgā (12 dzīvokļi) – kopējās projekta 
izmaksas EUR 175 996,47, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 
EUR 68 970,00.

Labiekārtošanas darbu veikšana 
pārvaldāmo māju piesaistīto zemesgabalu 
teritorijās

RNP 2019.
Darbu veids Darbi (sk.)

Asfaltēšana, ietves, ceļi 14 objekti

Atkritumu tvertņu laukumu izbūve 5

Ceļa zīmju uzstādīšana 93

Smilts uzglabāšanas konteineru 
uzstādīšana

5

36 objektos uzstādīti 76 jauni soliņi

Darbu veids Darbi (sk.)

Asfaltēšana, ietves, ceļi 0 objekti

Atkritumu tvertņu laukumu izbūve 0

Ceļa zīmju uzstādīšana 103

Smilts uzglabāšanas konteineru 
uzstādīšana

0

64 objektos uzstādīts 121 jauns soliņš

 3919 Tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu 
izbūve Kameņu ielā

AI 2018. Realizēts – 17.01.2019. nodots ekspluatācijā. Pabeigts, notiek uzraudzība.
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3916 Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu 
un vingrošanas laukumu izbūve Lubānas 
ielā

AI 2019. Izpildprojekta izstrāde labiekārtotai teritorijai 2017.gadā. Pabeigts, notiek uzraudzība.

3917 Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu 
un vingrošanas laukumu izbūve Dagdas 
ielā 6

AI 2019. Realizēts – 23.12.2019. nodots ekspluatācijā. Nodots ekspluatācijā 2020.gadā. Notiek uzraudzība.

3922 Aktīvās atpūtas, rotaļu laukuma izbūve 
Ķengaraga promenādē

AI 2019. Tika strādāts pie piemērotākām idejām un konkrētās 
vietas izvērtēšanas, pārceļas uz 2020.gadu.

Pārceļas uz 2021.gadu.

3923 Noejas kāpņu uz Daugavu remonts 
Ķengaraga promenādē

AI 2019. Netika realizēts finansējuma nepietiekamības dēļ. Ir atjaunotas noejas kāpnes ar margām uz Daugavu.

3924 Pļavnieku parka gājēju celiņu atjaunošana AI 2019. Saņemts sertificēta būvinženiera atzinums par 
nepieciešamajiem remontdarbiem un attiecīgajiem 
apjomiem, realizācija 2020.gadā finanšu piešķiršanas 
gadījumā.

Netiek realizēts, jo nav izpilddirekcijas deleģētajās funkcijās.

3925 Dekoratīvas skulptūras ierīkošana 
Erevānas dārzā

AI 2019. Tiek vestas sarunas ar ieinteresējošām personām, 
realizācija 2020.gadā iespējams piesaistot privāto 
publisko partnerību. 

Nerealizēts neveiksmīgas PPP dēļ.

3926 Varšavas laukuma izveidošana Maskavas 
ielas un Varšavas ielas krustojumā − metu 
konkurss

AI 2019. Risināts jautājums par pašvaldībai piederošo zemesgabalu 
ar RD Lēmumu Nr.2627 (25.09.2019.) nodošanu attiecīgās 
funkcijas izveidošanai. Notiek process vēl par viena 
zemesgabala apmaiņu. Turpinājums 2020.gadā.

Ir veiktas korekcijas RD lēmumā par zemesgabaliem 
pašvaldības funkciju realizēšanai.

3920 Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu 
un vingrošanas laukumu izbūve Maskavas 
ielā 285

AI 2019. Finansējuma trūkuma dēļ pārceļas realizācija uz  
2020.gadu.

Finansējuma trūkuma dēļ pārceļas realizācija uz 2021.gadu.

3990 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve) (200 dzīvokļi)

RD MVD 2018.-2021. Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, un uzsākti ēkas 
konservācijas darbi. RD MVD kopā ar RD ĪD strādā pie 
lēmuma pieņemšanas par ēkas turpmāko izmantošanu.

Pabeigti dzīvojamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, konservācijas 
darbi, tiek gatavota specifikācija projekta tehniskās 
dokumentācijas izstrādei mājas renovācijai.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā, 
atjaunošana (pārbūve) (120 dzīvokļi)

RD MVD 2020.-2023. Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam SIA “Rīgas 
namu pārvaldnieks” pasūtīt ēkas konstrukciju nestspējas 
mērījumus. 

2020.gadā dzīvojamā ēkā veikti tikai uzturēšanas darbi. Pēc 
Ieriķu 2A un Viestura prospekta 73 iedzīvotāju izvietošanas, 
plānots gatavot RD lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Ziepju ielā 11, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve)

RD MVD 2018.-2021. No iedzīvotājiem 2014.gadā atbrīvota dažādu sociālo 
grupu kopdzīvojamā māja Ziepju ielā 11, Rīgā. Tiek risināts 
jautājums par ēkas pārbūvi.

Dzīvojamā māja Ziepju ielā 11 atbrīvota, konservēta un 
nodota SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” turpmākai rīcībai, iekļaujot 
pamatkapitālā.
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3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Valmieras ielā 24, Rīgā, 
atjaunošana (pārbūve)

RPB 2019.-2021. Turpinās iedzīvotāju izvietošana, pamatojoties uz Rīgas 
domes 07.06.2016. lēmumu Nr.3865 “Par dažādu sociālo 
grupu kopdzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Rīgā, 
iedzīvotāju izvietošanu”.

Iedzīvotāji no dzīvojamās mājas ir izvietoti, ēka konservēta, 
tiek lemts jautājums par tās turpmāko izmantošanu. 

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Ieriķu ielā 2A, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve)

RD MVD 2018.-2021. Pamatojoties uz RD 13.07.2017. lēmumu Nr.5305, turpinās 
iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamām telpām.

Turpinās iedzīvotāju izvietošana, tiek plānots ēkā veikt 
pārbūvi, lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības dzīvojamo fondu 
ar īres dzīvokļiem.

3227 Sociālās dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49, 
Rīgā, dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu 
atbrīvošana

RD MVD 2020.-2021. Pamatojoties uz RD 19.06.2018. lēmumu Nr.1330, turpinās 
iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamām telpām.

Turpinās iedzīvotāju izvietošana. RD Mājokļu un vides 
komiteja kopā ar RD Sociālo jautājumu komiteju risina 
jautājumu par turpmāko ēkas ekspluatāciju.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Viestura prospektā 73, Rīgā, 
pārbūve

RD MVD 2019.-2022. Pamatojoties uz RD 29.05.2019. lēmumu Nr.2329  
“Par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Viestura 
prospektā 73, Rīgā, iedzīvotāju izvietošanu” uzsākta 
iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamām telpām.

Turpinās iedzīvotāju izvietošana.

3833 Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 
1 istabu plānojuma daļas atjaunošana 
(pārbūve)

RD MVD 2017.-2019. Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, 2014.
gadā pabeigta istabu plānojuma (1/2 daļa no ēkas) par 
dzīvokļiem pārbūvējamās daļas atbrīvošana, veikta 
inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve un ēkas daļas 
konservācija. Izstrādāts pārbūves projekts, kura realizācijai 
pieprasītie finanšu līdzekļi 2016., 2017., 2018., 2019. gadā 
nav piešķirti.

Sakarā ar to, ka budžetā finanšu līdzekļi netika piešķirti,  
2020.gadā rīcība objektā nenotika.

Tika atbrīvota arī RSD nomas telpa ēkas 1.stāvā sakarā  
ar pāriešanu uz citām telpām.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – 
netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.

Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta –  
netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.

4059
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Lielupes iela 1 k-10 pārbūve

RD MVD 2014.-2023. No iedzīvotājiem 2014.gadā atbrīvota dzīvojamā māja 
Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā. Sakarā ar to, ka budžetā finanšu 
līdzekļi netika piešķirti, 2019.gadā rīcība objektā nenotika.

Sakarā ar to, ka budžetā finanšu līdzekļi netika piešķirti,  
2020.gadā rīcība objektā nenotika.

RNP pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu 
māju infrastruktūras uzturēšana un 
uzlabošana

RNP 2015.-2020.
Darbu veids Darbi 

(skaits)

Aizsargapmaļu remonts 90

Augstspiediena stacijas 24

Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes 
pakalpojumu nodrošināšana

501

Automātiskas gaisa virsspiediena 
sistēmas atjaunošana

16

Balkonu remonts 45

Elektroinstalācijas, apgaismojums, 
drošības sistēmas

1044

Darbu veids
Darbi 

(skaits)

Aizsargapmales un cokoli* 54

Augstspiediena stacijas 6

Automātiskas gaisa virsspiediena un 
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmu 
atjaunošana

2

Balkonu remonts 24

Elektroinstalācijas, 
apgaismojums, drošības sistēmas

539
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Fasādes un cokolu remonts 31

Sienu (gala sienu) siltināšana 2

Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts 32

Jumtu darbi 94

Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada 
atjaunošana

26

Kanalizācija 142

Kāpņu telpu remonts 79

Liftu iekārtu drošas un ērtas 
ekspluatācijas nodrošināšana

354

Pastkastu uzstādīšana 50

Skursteņi, ventilācijas kanāli 24

Šuvju remontdarbi 14

Tekņu un  noteku nomaiņa 6

Citi darbi 25

Fasādes* 5

Sienu (gala sienu) siltināšana 1

Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts 17

Jumtu remontdarbi 65

Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada 
atjaunošana

21

Aukstais ūdens/Kanalizācija* 412

Kāpņu telpu remonts 31

Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas 
nodrošināšana

28

Pastkastu uzstādīšana 92

Skursteņi, ventilācijas kanāli 126

Šuvju remontdarbi 7

Tekņu un  noteku nomaiņa 3

Citi darbi 17

*2020.gadā ir mainījušies nosaukumi darbiem

 
3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un 
būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu 
ielas teritorijā

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

2016.-2018. Turpināta ēku būvniecība, pabeigti konstrukciju darbi, 
lielajā daļa apdares un teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Pabeigti būvniecības darbi pilnā apjomā, ēka nodota 
ekspluatācijā, izvietoti gan iedzīvotāji, gan telpu nomnieki – 
veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

3232 Publisko tualešu būvniecība, t.sk. 
projektēšana

RD MVD 2017.-2019. 2019. gadā tika veikti 6 (sešu) Rīgas pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko tualešu remonta darbi: Grīziņkalna parkā, 
Pērnavas ielā 31, Ziedoņdārza parkā, Miera dārzā (Jēkabpils 
ielā 17B), Spīķeru kvartālā (Maskavas ielā 8) un Bastejkalnā 
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 5A).

Nekādi projekti netika plānoti un realizēti.

3334 Mūkusalas ielas krasta promenāde 
(būvprojekta izstrāde)

RD PAD 2016.-2018. Projekta ietvaros turpināts darbs pie Mūkusalas ielas 
krasta promenādes pārbūves būvprojekta izstrādes, 
t.sk. risinājumu saskaņošana ar projekta “Rail Baltica” 
risinājumiem.

Projekta ietvaros turpināts darbs pie Mūkusalas ielas 
krasta promenādes pārbūves būvprojekta izstrādes, kuras 
ietvaros 2020.gada nogalē tika uzsākta ekspertīzes veikšana 
būvprojektam.

3932 Mūkusalas ielas krasta promenādes 
pārbūve

RD PAD 2020. Darbība plānota pēc būvprojekta izstrādes un finansējuma 
piesaistes.

Darbība plānota pēc būvprojekta izstrādes un finansējuma 
piesaistes. 

3382 Aldara parka pārbūves būvprojekta 
izstrāde

RD PAD 2015.-2018. Noslēdzās Aldara parka pārbūves būvprojekta izstrāde. 2019.gadā noslēdzās Aldara parka pārbūves būvprojekta 
izstrāde.
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3927 
(3716)

Aldara parka pārbūve 
(Veloparka būvprojekta izstrāde un izbūve 
Aldara parkam pieguļošajā teritorijā)

RD PAD 2019. Plānots uzsākt iepirkumu procedūras par būvdarbu un 
būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu.

2020. gadā uzsākti 1. un 2.kārtas būvdarbi.  

3615 Metu konkursa izstrāde Maskavas dārza 
revitalizācijai – būvprojekts

AI 2019. Aktuāls būvprojekts, finansējumu realizācijai lūgts pārcelt 
uz 2020.gadu.

Pārceļam realizāciju uz 2021.gadu. Ir uzvarēts 2020.gadā 
apkaimju labiekārtošanas izsludinātajā konkursā.

3574 Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā AI 2017.-2018. Aktuāls būvprojekts, finansējumu realizācijai lūgts pārcelt 
uz 2020.gadu.

Aktuāls būvprojekts, realizācija pārceļas.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

3695 Zemgales virziena maģistrālais transporta 
mezgls. I kārta – Jāņa Čakstes gatves 
izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna 
ielai

RD SD 2017.-2020. Izstrādāts būvprojekts. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

2669 Austrumu maģistrāles izbūve posmā  
Ieriķu iela – Vietalvas iela

RD SD 2016.-2021. Izstrādāts būvprojekts. Uzsākts Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu ielas –  
Vietalvas ielas” 1. kārtas izbūves iepirkuma process. 

2101 Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju 
Rīga-Skulte ar pievedceļiem izbūve 

RD SD 2016.-2021. Notika iepirkuma dokumentu sagatavošana un 
būvniecības līguma slēgšana.

Uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga –  
Skulte” pievedceļiem 1.kārtas izbūve

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija

3766 Salu tilta kompleksa atjaunošanas  
un pārbūves (2.kārta) 1.etaps: 

1)  satiksmes pārvads pār Krasta ielu;
2)  satiksmes pārvads Lucavsalā; 
3)  tilts pār Bieķengrāvi (augštecē);
4)  estakāde pār Bieķengrāvi.

RD SD 2015.-2020. Būvniecības darbi gandrīz pabeigti visos četros objekta 
posmos:

1)  satiksmes pārvads pār Krasta ielu; 
2)  satiksmes pārvads Lucavsalā; 
3)  tilts pār Bieķengrāvi (augštecē); 
4)  estakāde pār Bieķengrāvi.

Būvniecības darbi pabeigti

3766 Salu tilta kompleksa atjaunošana  
un pārbūve (2.kārta) 2.etaps: 

1)  Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu 
Lāčplēša ielā pārbūve;

2)  Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas 
Maskavas ielā pārbūve;

3)  Uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve 
Daugavas krasta promenādes 
savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu 
ietvēm;

4)  Zaķusalas krastmalas brauktuves/
ietves seguma atjaunošana;

RD SD 2017.-2020. Izstrādāts būvprojekts. Uzsākta Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve 
sekojošos objektos:

•  Zaķusalas krastmalas brauktuves/ietves seguma 
atjaunošana;

•  segumu atjaunošana uzbrauktuvei no Mūkusalas apļa līdz 
Kārļa Ulmaņa gatvei.

Uzsākta iepirkuma dokumentu sagatavošana būvniecības 
līguma slēgšanai atlikušajiem 3 objektiem Salu tilta 
kompleksa 2.kārtas atjaunošanai.
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5)  Segumu atjaunošana uzbrauktuvei 
no Mūkusalas apļa līdz Kārļa Ulmaņa 
gatvei un Bauskas ielai (Pārdaugavas 
virzienā) un gājēju luksoforu 
uzstādīšana gājēju pārejās abās gājēju 
tuneļa pusēs.

  Daugavas stadiona projekta 
(ārējās teritorijas inženierbūves un 
inženierkomunikācijas) 1.kārta – Vagonu 
ielas sakārtošana (Vagonu ielas atvēršana)

RD SD 2016.-2019. Pārbūves projektēšana pabeigta – Ata ielā, Augšielā  
un Vagona ielā. 

A.Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve –  
norisinās būvniecība.

Turpinās būvniecības darbi A.Deglava ielas satiksmes pārvada 
pārbūve

2025 Brasas tilta atjaunošana un pārbūve RD SD 2015.-2020. Noslēgts līgums un uzsākti būvniecības darbi. Turpinās būvniecības darbi Brasas tilta atjaunošanā

2428 Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas 
pārbūve

RD SD 2015.-2019. Notika projekta dokumentācijas izstrāde. Pabeigti būvniecības darbi.

3049 Ielejas ielas un Asnu ielas posma 
rekonstrukcija

RD SD 2016.-2019. Izstrādāts būvprojekts. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

2900 Krimuldas ielas pārbūve RD SD 2015.-2018. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Projekts netiks realizēts. Nepietiekama finansējuma dēļ, 
novecojis būvprojekts.

2614 Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens 
kanalizācijas kolektora izbūvi

RD SD 2015.-2018. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Uzsākta Dandāles ielas rekonstrukcija (pārbūve) iepirkuma 
procedūra. 

3162 Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas 
līdz ielas galam pie ēkas Nr.34

RD SD 2015.-2018. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Pabeigti būvniecības darbi

3161 Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu 
ielai rekonstrukcija

RD SD 2015.-2018. Pabeigti būvniecības darbi. Pabeigti būvniecības darbi

3949 Murjāņu ielas pārbūve un Lojas ielas 
izbūve (no Juglas ielas līdz Strazdumuižas 
ielai)

RD SD 2019. Izstrādāts būvprojekts (Īstenos privātais investors). Izstrādāts būvprojekts (Īstenos privātais investors)

3948 Krasta ielas seguma atjaunošana RD SD 2018.-2019. Pabeigti būvniecības darbi. Pabeigti būvniecības darbi

3947 Seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu 
tilta līdz Jēzusbaznīcas ielai

RD SD 2018.-2019. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Pabeigti būvniecības darbi

3948 Krasta ielas veloceļa izbūve RD SD 2018.-2019. Noslēgts līgums būvniecības darbu veikšanai. Pabeigti būvniecības darbi

3968 Veloceļa “Centrs–Ķengarags–Rumbula–
Dārziņi” posma no Dienvidu tilta līdz 
Ķengaraga ielai izbūve

RD SD 2018.-2019. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ. Pabeigti būvniecības darbi
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3950 Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma 
atjaunošana

RD SD 2018.-2019. Izsludināts iepirkums par Sporta ielas seguma 
atjaunošanu posmā no K.Valdemāra ielas līdz Skanstes 
ielai.

Pabeigti Sporta ielas seguma atjaunošanas darbi posmā  
no K.Valdemāra ielas līdz Skanstes ielai;

Uzsākta Bruņinieku ielas seguma atjaunošana

3965 Vanšu tilta kāpņu atjaunošana RD SD 2018.-2019. Pabeigti būvniecības darbi. Pabeigti būvniecības darbi

3966 Ietves labiekārtojums Ilūkstes ielā 103 RD SD 2018.-2019. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Pabeigti būvniecības darbi

3954 Ietves izbūve Atpūtas ielas posmā no ēkas 
Atpūtas ielā 6 līdz ēkai Atpūtas ielā 22

RD SD 2017.-2021. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Pabeigti būvniecības darbi

3967 Luksoforu objektu būvniecība RD SD 2017.-2019. Izbūvēti 12 luksoforu objekti.

Pabeigti būvniecības darbi sekojošiem luksoforu 
objektiem:

•  Miera un Tallinas ielas krustojumā;
• Prūšu un Rušonu ielu krustojumā;
• O.Vācieša un Torņkalna ielu krustojumā.

Darbība nenotika.

3952 Regulējamu gājēju pāreju izbūve RD SD 2017.-2021. Pabeigta ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju izbūve:

• Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”;
• Nīcgales ielā 2;
• A.Deglava ielā pie krustojuma ar Lapsu ielu.

Darbība nenotika.

3953 Ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā 
no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai

RD SD 2016.-2020. Izstrādāts būvprojekts. Pabeigti būvniecības darbi

3955 Ietves izbūve Malienas ielas posmā no 
Šmerļa ielas līdz autobusu pieturvietai 
“Pansionāts”

RD SD 2016.-2020. Izstrādāts būvprojekts. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

3620 Maskavas ielas un Krustpils ielas 
krustojuma pārbūve

RD SD 2016.-2019. Izstrādāts būvprojekts. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

3043 Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju 
ielā un pie Akāciju ielas pārbūve

RD SD 2015.-2018. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

3617 Multimodāla transporta mezgla izveide 
Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)

RD PAD 2016.-2019. Turpinājās darbs pie Torņakalna teritorijas attīstības 
scenāriju izstrādes sadarbībā ar citiem teritorijas 
attīstītājiem, t.sk. Latvijas Universitāti un projekta “Rail 
Baltica” attīstītājiem. Tika aktualizēts projekta tehniski 
ekonomiskais pamatojums. Sagatavoti un iesniegti 
projekta iesnieguma precizējumi CFLA, taču, pamatojoties

Lūgums skatīt 2019.gadā sniegto skaidrojumu.
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uz 14.01.2020. MK Nr.31 “Par Ministru kabineta 04.04.2017. 
noteikumu Nr.198 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem 
pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro 
raksturu” 6.1.3.2. pasākuma “Multimodāla transporta 
mezgla izbūve Torņakalna apkaimē” īstenošanas 
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, iesniegtais 
projekta iesniegums netiek vērtēts.

Projekts ir iekļauts starp plānotajiem transporta un sakaru 
projektu priekšlikumiem 2021.-2027. plānošanas periodam, 
kas iesniegti Satiksmes ministrijā.

3502 Multimodālā transporta mezgla izbūve 
Torņakalna apkaimē (būvdarbi)

RD PAD 2018.-2022. Skat. aprakstu par projektu “Multimodālā transporta 
mezgla izveide Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)” 
(PVS ID 3617).

Skat. aprakstu par projektu “Multimodālā transporta mezgla 
izveide Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)” (PVS ID 
3617).

3673 Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas 
pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs 
– SUMBA

RD PAD 2017.-2020. Projekta ietvaros tika nodrošināts darbs pie transporta 
simulācijas modeļa (TSM) EMME atjaunošanas.

Ir veikta mājsaimniecību aptauja un auto skaitīšana. 
Iegūtie dati izmantoti, lai atjaunotu informāciju transporta 
simulācijas modelī EMME. 

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

Līdzdarbība projekta īstenošanā, t.sk. pārvietošanās 
plānu modelēšanas un datu vākšanas vadlīniju izstrādē 
atbilstoši projekta sadarbības noteiktajiem nosacījumiem.

Statuss: izpildīts attiecībā uz RP SIA “Rīgas satiksme” 
līdzdalību.

Līdzdarbība projekta īstenošanā un veikti gala maksājumi.

3627 Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas 
būves izbūve ielu sarkanajās līnijās

RD SD 2016.-2021. Notika būvprojekta izstrāde 

•  Ulbrokas ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā 
no Augusta Deglavas ielas līdz Akademiņa Keldiša ielai;

•  Dammes paralēlās brauktuves posmā no Slokas ielas 
līdz Kurzemes prospektam;

•  Anniņmuižas bulvāra stādiījumu joslā blakus brauktuvei 
posmā no Dammes ielas līdz Kleistu ielai; 

•  Zolitūdes ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā 
no Gramzdas ielas līdz Rostokas ielai;

•  Ilūkstes ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā 
no Augusta Deglava ielas līdz Lubānas ielai.

Notika būvprojekta izstrāde 

•  Ulbrokas ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā 
 no Augusta Deglavas ielas līdz Akademiņa Keldiša ielai;

•  Dammes paralēlās brauktuves posmā no Slokas ielas līdz 
Kurzemes prospektam;

•  Anniņmuižas bulvāra stādiījumu joslā blakus brauktuvei 
posmā no Dammes ielas līdz Kleistu ielai; 

•  Zolitūdes ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā  
no Gramzdas ielas līdz Rostokas ielai;

•  Ilūkstes ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā  
no Augusta Deglava ielas līdz Lubānas ielai.

Uzsākta būvniecība:

Autonovietņu izbūve Rīgas mirkorajonos (Kurzemes 
prospekts, A.Keldiša iela, Rostokas iela)

3297 Veloceļa “Imanta-Daugavgrīva” izbūve RD SD 2015.-2018. Izstrādāts būvprojekts Izsludināts būvniecības iepirkums
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2894 Veloceļa “Centrs-Ziepniekkalns”  
izbūve 1.kārta

RD SD 2015.-2018. Izstrādāts būvprojekts. Izsludināts būvniecības iepirkums

3604 Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā RD SD 2015.-2018. Notiek būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts

3605 Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu 
labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas 
ielas līdz Skolas ielai

RD SD 2016.-2018. Izstrādāts būvprojekts. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

3480 Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-Dārziņi” 
turpinājuma izbūve 3.posms – būvprojekts

AI 2016.-2019. 1.Būvprojekta izstrādei topoplāns sagatavots posmam  
no esošā galapunkta līdz Jāņogu ielai.

2.Zemju atsavināšanas darbi sadarbībā ar RD ĪD  
(aptuveni 30 zemesgabalu privātīpašnieki).

Zemju īpašuma tiesību sakārtošanas darbi. Realizācija 
Satiksmes departamentam.

 

Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā 
projekta 2.posma realizācija 

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2015.-2021. ZGT 2.posma ietvaros:

1.  turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas  
ēku pārbūvei Brīvības ielā 191;

2.  turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes tramvaja 
infrastruktūras pārbūvei Slokas ielas posmā no 
krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar 
Kalnciema ielu;

3.  turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes 
infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, 
kontakttīkls) un sliežu ceļu modernizācijas un 
atjaunošanas darbi, kā arī veikta apakšstaciju (26., 14., 
18., 9.apakšstacija) elektroiekārtu nomaiņa, u.c.;

4.  turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas 
uzstādīšanu apakšstacijās realizācija. Televadības 
uzstādīšana turpinājās 15.apakšstacijā. Paralēli 
norisinājās projektēšanas un dokumentācijas izstrādes 
darbi, lai uzstādītu televadības sistēmu arī citās 
apakšstacijās. Kopskaitā 25 apakšstacijām sagatavota 
nepieciešamā dokumentācija.

Mainīts projekta nosaukums uz sekojošu: “Zemās grīdas 
tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija”.

Projekts tiek ieviests atbilstoši projekta ieviešanas plānam 
līdz 2024. gadam.

1.  Tika veikta ražošanas ēku Brīvības ielā 191 būvprojekta 
izstrāde:

•  Ražošanas ēkas izbūve Brīvības ielā 191 (krāsotava, smēde, 
smilšu/skrošu strūkla) – būvprojekta ekspertīze veikta, 
būvprojekts saskaņots Nacionālajā kultūras mantojuma 
pārvaldē. (2021.gada janvārī paredzēts būvprojektu iesniegt 
būvvaldē akceptēšanai);

•  Ražošanas ēku rekonstrukcija Brīvības ielā 191 – 
būvprojekts izstrādes stadijā, prognozējamais pabeigšanas 
termiņš 02.2021., prognozējamais ekspertīzes uzsākšanas 
termiņš 02.2021. Termiņi pagarinājās dēļ Covid 19 un dēļ 
nepieciešamajiem precizējumiem ar SIA “Rīgas ūdens” par 
ūdensvada un kanalizācijas precizējumiem.

2.  Izstrādāts būvprojekts Slokas ielas pārbūvei posmā no 
krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz Kalnciema ielai. Uzsākta 
būvdarbu iepirkuma procedūra posma pārbūvei no 2021.-
2023.gadam.

3.  Veikta procedūra projektēšanas darbu iepirkumam 
pieturvietu platformu pārbūvei Imantā (6), Ropažu ielā (2) 
un Radio ielā (2) būvniecības realizācijai 2022.gadā.

4.  Tika veikti pārējie elektrotransporta energoapgādes, 
infrastruktūras un sliežu ceļu modernizācijas un 
atjaunošanas darbi.
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3327 Autobusu iegāde (35 autobusi gadā) RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2013.-2022. Saņemti 14 autobusi (no 175 autobusiem līdz 2019.gadam 
kopā saņemti 140 autobusi).

Pamatojoties uz to, ka piegādātājs nepildīja uzņemtās 
saistības, t.i., veikt autobusu piegādi un maksāt līgumsodu 
par piegādes kavējumiem, pārskata periodā vērtētas līguma 
laušanas iespējas ar SOLARIS Bus & Coach S.A. par 88 
autobusu iegādi (no kuriem 35 autobusi ir tie, kurus sākotnēji 
tika plānots iegādāties 2019.gadā, bet 53 autobusi ir papildu 
autobusi, kuru iegāde iepirkuma līgumā tika paredzēta kā 
izvēles iespēja un līdz ar to, tie neparādās stratēģijā).

3326 Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā) RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2013.-2021. Saņemti 13 trolejbusi (no 125 trolejbusiem līdz 2019.gadam 
kopā saņemti 68 trolejbusi).

Pārskata gadā ekspluatācijā pieņemti 30 Škoda 27 TR 
trolejbusi

Zemās grīdas tramvaju iegāde RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2015.-2022. No 20 tramvajiem līdz 2019.gadam kopā saņemti  
7 tramvaji.

Zemās grīdas tramvaju piegāde un nodošana ekspluatācijā 
turpināsies 2021. gadā

Ar ūdeņraža elementu darbināmu 
transportlīdzekļu iegāde, ūdeņraža 
ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes 
infrastruktūras izbūve

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2014.-2020. Ir pabeigta visu 10 ar ūdeņradi darbināmu trolejbusu 
testēšana, turpinās pieņemšana ekspluatācijā.

Pārskata gadā pieņemti ekspluatācijā 10 ar ūdeņradi 
darbināmie trolejbusi.

Statuss: procesā.

2020.gadā tika pabeigti papildu būvdarbi ūdeņraža uzpildes 
stacijai (Vienības gatvē 6), kas saistīti ar papildu drošības 
pasākumu ieviešanu ūdeņraža uzglabāšanas tehnoloģiskajās 
iekārtās, un tika uzsākta trolejbusu regulāra uzpilde. 
Norit darbi pie stacijas darbības nodrošināšanas publiskai 
lietošanai.

3633 Zaļā mobilitāte senioriem (GREEN SAM) REA 2017.-2020. GreenSAM projekta mērķis ir veicināt zaļo mobilitāti 
Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai 
konkrētai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas 
iedzīvotājiem, nodrošinot šai iedzīvotāju grupai plašas 
iespējas izmantot videi draudzīgu pilsētas transportu. 
Projekta mērķis atbilst pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 
vispārējam stratēģiskajam mērķim – nodrošināt 
ilgtspējīgu, ērtu, kvalitatīvu un pieejamu sabiedriskā 
transporta sistēmu ikvienam pilsētas iedzīvotājam Rīgas 
pilsētas administratīvajās robežās.

Projekts ir veiksmīgi uzsākts sadarbībā ar Latvijas 
universitātes Telpiskās attīstības plānošanas 
maģistrantūras studentiem un mācībspēkiem, Rīgas 
pilsētas senioriem un pašvaldības speciālistiem REA 
organizēja radošu un dinamisku pirmo koprades pasākumu 
“Mobilitātes laboratorija senioru zaļās mobilitātes 
veicināšanai”, kā arī GreenSAM projekta ietvaros 
organizēja izglītojoši-informatīvo semināru “Senioru 
informēšana un spēju paaugstināšana ar zaļo mobilitāti

2020.gadā tika noorganizētas divas Mobilitātes laboratorijas:

1)  sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 
fakultātes studentiem un mācībspēkiem, Mobilitātes 
laboratorijas ietvaros studenti prezentēja Rīgas 
pašvaldības pārstāvjiem, speciālistiem un senioriem 
izstrādātos priekšlikumus Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas 
pielāgošanai senioru vajadzībām un zaļās mobilitātes 
veicināšanai. Mobilitātes laboratorijas ietvaros tika 
izstrādātas vadlīnijas senioriem draudzīgas publiskās 
ārtelpas veidošanai, un senioru zaļās mobilitātes 
veicināšanai pilsētā, ņemot vērā studentu priekšlikumus;

2)  sadarbībā ar Latvijas universitātes Telpiskās attīstības 
plānošanas studentiem un mācībspēkiem Mobilitātes 
laboratorijas koprades darbnīcā “Mobilitātes laboratorija: 
senioru mobilitāte un ikdiena Covid-19 ārkārtējās situācijas 
laikā un pēc tās” tika izstrādāti praktiski pielietojami 
risinājumi senioru mobilitātes pilnveidošanai un sociālās 
atstumtības mazināšanai.
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saistītu tehnoloģiju izmantošanā”, kurā iepazīstināja 
seniorus ar noderīgām lietotnēm un tehnoloģijām, kas 
atvieglo pārvietošanos Rīgas pilsētā un veicina senioru 
integrēšanos digitālajā tehnoloģiju pasaulē. Ir izveidota 
projekta mājas lapa www.greensam.eu. 

2020.gadā, sadarbībā ar LMT ekspertiem, tika noorganizētas 
apmācības senioru digitālo prasmju pilnveidošanā: viedtālruņu 
maršruta plānošanas aplikāciju izmantošana pārvietojoties 
pilsētvidē, maksājumu veikšana internetā, u.c. REA turpināja 
uzturēt projekta mājas lapu: www.greensam.eu – gan tehniski, 
gan saturiski. 

2020.gadā REA prezentēja projekta rezultātus 15 vietējās  
un starptautiskās konferencēs, semināros un vebināros.

3930 Visaptveroša pilsētu un piepilsētu 
mobilitāte (HUPMOBILE)

REA 2019.-2021. HUPMOBILE projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju 
integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, 
ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai ostu pilsētās 
un tām piegulošās teritorijās, kā arī pašās ostās. Vairot 
visu iesaistīto/ieinteresēto pušu, jo īpaši, ostas un tās 
komercsabiedrību, izpratni par viedu mobilitāti. Veicināt 
pāreju uz ilgtspējīgiem transporta veidiem/risinājumiem.

Transporta dalībnieku mobilitātes ekosistēmas veidošana, 
kas atbalsta ilgtspējīgas saiknes starp pilsētas un ostas 
transportu. Ņemot vērā pilsētas transporta komplekso 
kontekstu, HUPMOBILE projekta ietvaros tiks veidota 
jauna, uz lietotāju orientēta un visaptveroša pieeja, kas 
pēta transporta sistēmu, tās darbības priekšnoteikumus, 
attīstības dinamiku u.c. aspektus.

Projekts fokusēsies uz pilsētvides transporta lietotājiem, 
pētot to dzīvesveidu, sociāli ekonomisko statusu, 
līdzšinējos mobilitātes ieradumus.

Projekts ir veiksmīgi uzsākts, ir veiktas aktivitātes, 
Helsinkos notika HUPMOBILE projekta uzsākšanas 
sanāksme, kur projekta partneri tika iepazīstināti ar 
viedās mobilitātes risinājumiem Helsinku Rietumu ostā un 
Helsinku pilsētas pašvaldības aktivitātēm ES Enerģētikas 
savienības un Klimata pārmaiņu politiku izvirzīto mērķu 
ieviešanā.

2020.gadā projekta ietvaros tika turpināts darbs 
pie sabiedrības līdzdalības plānošanas un koprades 
metodoloģijas pilnveidošanas, apkopojot projekta partneru 
pieredzi un ‘labo praksi’, liekot uzsvaru uz digitālo (attālināto) 
metožu apzināšanu. Uzsākts darbs pie digitāla sabiedrības 
līdzdalības un koprades plānošanas metožu atlases rīka 
izveides. 

Tika uzsākta iepirkumu dokumentācijas sagatavošana 
izpētēm par integrēta, multimodāla un zemu emisiju 
ūdens transporta attīstības potenciālu un iespējām un 
priekšlikumiem ūdens transporta attīstībai Rīgas pilsētā; 
sagatavota koncepcija ITS (Intelligent transport solutions) 
mini-pilot risinājumu ideju konkursam.

REA piedalījās projekta tiešsaistes konferenču sagatavošanā 
un norisē par ITS mini-pilot risinājumiem ostās (Piloting ITS, 
09.06.2020.) un sintēzes mobilitāti un mobilitāti pandēmijas 
apstākļos (Fusion Mobility and Mobility in Corona Times, 26.-
27.11.2020.) un citos tematiskos semināros un vebināros. 

Sadarbībā ar vadošo partneri (Aalto universitāte) REA 
piedalījās ziņojuma par transporta risinājumu salīdzinošo 
novērtējumu (Benchmarking of Transport Solutions in Baltic 
Cities) sagatavošanā. 

Covid-19 izraisīto ierobežojumu un ārkārtējās situācijas dēļ 
tika pārplānotas projekta aktivitātes un sagatavots projekta 
pagarinājuma pieteikums. Jūnijā plānotā projekta partneru 
sanāksme Rīgā ar paralēlu ITS tīklošanas (‘networking’) 
pasākumu tika pārcelta uz nākamo gadu (projekta noslēguma 
fāzē).

3557 Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas 
jūras reģionā (BSR electric)

REA 2017.-2020. BSR electric mērķis ir palielināt elektriskās mobilitātes 
lomu (turpmāk e-mobilitāte) pilsētu transporta sistēmās 
ap Baltijas jūru, izpētot tās potenciālus un demonstrējot 
iespējamo dažādu e-mobilitātes veidu pielietojumu. 
Tādējādi šis starpvalstu projekts palīdzes samazināt

Projekta ietvaros tika pabeigta elektroskūteru testēšana 
Rīgas 1.slimnīcā un Matīsa kapos, lai nodrošinātu sociālo 
integrāciju, jeb citiem vārdiem sakot, atvieglot pārvietošanās 
iespējas vietās, kur cilvēkiem ir ierobežotas iespējas.
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CO2 emisijas un ievērojami uzlabot dzīves apstākļus 
pilsētās, kurās cieš no gaisa un trokšņa piesārņojumu, ko 
rada naftas produktu transports. Projekts virzīs publiskā 
sektora iestādes, uzņēmumus, plānotājus un transporta 
uzņēmumus uz e-mobilitātes iekļaušanu pilsētu 
transporta stratēģijās. Novērtējot vajadzības, tiks veiktas 
transnacionālās pilota aktivitātes noteiktu e-mobilitātes 
veidu praktiskai demonstrēšanai. Praktiski zināšanu 
veidojoši pasākumi veicinās zināšanu un pieredzes 
pārnešanu programmas pilsētās.

Projekta ietvaros ir nodrošināti divi e-skūteri tehniskām 
vajadzībām Rīgas 1.slimnīcā, viens – Rīgas Matīsa kapos.

Balstoties uz testēšanas laikā iegūtajiem rezultātiem:

•  tika sagatavots pētījums par elektroskūteru izmantošanu.
•  tika sagatavoti informatīvi video. 
•  tika noorganizēts interaktīvs webinārs 
•  tika sagatavotas rekomendācijas par elektroskūteru iegādi 

un apsaimniekošanu. 

Projekta rezultāti tika prezentēti 2020.gada 16. – 17. jūnija 
projekta noslēguma konferencē.

Laika posmā no 2020.gada 8. – 10.septembrim tika organizēts 
“BSR Mobility Summit 2020”, kuru tiešsaistē apmeklēja vairāk 
nekā 250 dalībnieku, gūstot plašu skatījumu uz to, kā dažādas 
pilsētas izstrādā ilgtspējīgus mobilitātes risinājumus, lai 
mainītu transporta lietotāju ieradumus un padarīt pilsētu 
teritorijas ilgtspējīgas.

Projekta ieviešana 2020.gadā ir noslēgusies.

3819 Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas 
mobilitātes rīcības programma

RD PAD 2018. Izstrādāta īstermiņa rīcības programma, organizēts 
sabiedrības informēšanas pasākums, izstrādāta 
vidējā termiņa programmas redakcija un tās sociāl – 
ekonomiskais pamatojums.

Izstrādāta ilgtermiņa programmas redakcija un, atbilstoši 
starptautiska līmeņa novērtējumiem, veikta visu trīs 
programmu precizēšana un aktualizācija, ņemot vērā arī jaunu 
projektu parādīšanos, kā piemēram, Eiropas atveseļošanās 
un noturības mehānisms un tur veicamās aktivitātes. Ņemot 
vērā 2020. gadā veidojušās izmaiņas Rīgas domes procesos, 
izsludināto ārkārtas stāvokli, kā arī lai Mobilitātes rīcības 
programmā kvalitatīvi ietvertu papildus aktivitātes un tajās 
paredzēto, tika pagarināts aktivitātes kopējais izpildes 
termiņš.

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

Līdzdarbība programmas izstrādē, sniegta RD PAD 
nepieciešamā informācija par maršrutu tīklu un tā 
raksturlielumiem.

Statuss: procesā.

Līdzdarbība programmas izstrādē.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

2719 Pašvaldības dzīvojamo māju 
pievienošanas pilsētas centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
projektēšana un izbūve

RD MVD 2020. Finansējums netika piešķirts. Finansējums nav piešķirts.

2549 Pašvaldības dzīvojamo māju 
ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija ar 
ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu 
uzstādīšanu (saistībā ar centrālo siltuma 
punktu likvidēšanas programmu)

RD MVD 2018.-2022. Finansējums netika piešķirts. Finansējums nav piešķirts.
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ES Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Ziepniekkalnā un Teikā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta 
ietvaros (kopējs projekts ar ūdensvadu)

SIA “Rīgas ūdens” 2020.-2023. - Uzsākta būvprojektu izstrāde.

9023 Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 
5.kārta (ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā) un 
Beberbeķos)

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2022. Turpinās divu būvprojektu izstrāde. Pabeigta būvprojekta izstrāde ūdensvada un kanalizācijas 
tīkla paplašināšanai Berģos, Imantā un Beberbeķos.

Uzsākti būvniecības darbi ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
paplašināšanai Berģos

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

3682 Integrēti energoefektivitātes risinājumi 
daudzdzīvokļu māju renovācijai 
(INNOVATE)

REA 2017.-2020. INNOVATE pievēršas dzīvojamo ēku sektoram. ES pašlaik 
ir ļoti maz veiksmīgu energoefektivitātes pakalpojumu 
sniedzēju/ ESCO uzņēmumu, kas piedāvātu dziļās 
energoefektīvitātes renovācijas programmas un pieeju 
pievilcīgam un ilgtermiņa finansējumam privāto māju 
īpašniekiem, jo šī nozare tiek uzskatīta par daudz 
riskantāku nekā sabiedriskais sektors. Projekts pievērsīsies 
vienģimeņu mājokļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
sakārtošanai.

INNOVATE sniegs atbalstu vietējām pašvaldībām un 
to partneriem, izstrādāt integrētas energoefektivitātes 
pakalpojumu komplektus, koncentrējoties uz tālejošiem 
energoefektīvas modernizēšanas sasniegumiem dzīvojamā 
sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma). Šādi integrēti 
pakalpojumi atvieglos piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, 
lai nodrošinātu to, ka dziļā renovācija kļūs pieejama 
lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas veicinās arī īstenot 
kvalitātes un darbības standartus, lai paaugstinātu 
patērētāju uzticību. 

Ir izstrādātie projektā paredzētie materiāli par finansējuma 
modeļiem daudzīvokļu māju renovācijai. Projekta ietvaros 
ir nodrošināts atbalsts REA īstenotai līdzfinansējuma 
programmai daudzīvokļu māju renovācijai. Pieredzes 
apmaiņas programmas ietvaros “No pilsētas pilsētai”, 
REA organizēja Rīgā mācību vizītes norises vietu, kuru 
apmeklēja 19 Austrumeiropas pilsētu mēri un viņu 
vietnieki, kuru pašvaldības piedalās projektā “Pilsētu 
mēru pakts – Austrumi”, tai skaita pārstāvji no Gruzijas un 
Ukrainas.

Projekta ieviešana 2020.gadā ir noslēgusies. Projektā 
no gūtās pieredzes apmaiņas ir izstrādātas vadlīnijas 
par integrētas energoefektivitātes pakalpojumu 
komplektiem, koncentrējoties uz tālejošiem energoefektīvas 
modernizēšanas sasniegumiem dzīvojamā sektorā.

Projekta ietvaros ir nodrošināts atbalsts REA īstenotai 
līdzfinansējuma programmai daudzīvokļu māju renovācijai.
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Palīdzība energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās 
mājas renovācijai

REA 2017.-2020. Realizējot Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma 
programmu “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
dzīvojamo māju atjaunošanai”, 2019.gadā REA sniedza 
klātienē un telefoniski ap 3 000 konsultāciju iedzīvotājiem, 
dzīvokļu īpašnieku biedrībām un pārvaldīšanas 
uzņēmumiem par NĪ energoefektivitātes pasākumiem un 
realizējamās programmas sniegtajām iespējām.

2020.gadā programmā tika izpildīti pēdējie līgumi un 
programmas izpilde tika nodota RD Īpašuma departamenta 
pārziņā.

3600 Multimodāla pilsēta / CMM (cities.
multimodal)

REA 2017.-2020. Pilnveidot pašvaldības institūciju, publiskā transporta 
operatoru un infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju, kā arī 
visu pilsētas transporta lietotāju zināšanas un prasmes, 
ar mērķi ieviest jaunus, videi draudzīgus pārvietošanās 
risinājumus un ikdienas paradumus pilsētvidē.

Izveidot efektīvu, vietas, enerģijas u.c. resursus taupošu 
mobilitāti un loģistiku pilsētā, kas vienlaikus nodrošina 
gan labu pilsētas centra pieejamību, gan pievilcīgas 
pilsētas centra teritorijas, kurās tiek nodrošinātas visas 
iedzīvotāju pamatvajadzības.

Veicināt sabiedrības informētību par jaunām koncepcijām 
mobilitātes pārvaldībā un motivēt pilsētas iedzīvotājus 
ikdienā izvēlēties ilgtspējīgus pārvietošanās veidus.

Mainīt investīciju politiku pilsētā, priekšroku dodot 
ilgtspējīgu transporta veidu attīstībai.

Ir veiktas plānošanas un tehniskās aktivitātes, lai 2020.
gadā jūnija izveidot pirmo mobilitātes punktu VEF 
apkaimē.

Projekta ietvaros 2020.gadā tika uzstādīts, nodots 
ekspluatācijā un 2020.gada 1.jūlijā atklāts pirmais Mobilitātes 
punkts Rīgā un Latvijā – VEF Mobilitātes punkts – Baltijas 
jūras reģiona mērogā unikāls mobilitātes infrastruktūras 
objekts, kas ietver gājēju un velobraucēju skaitītāju, lietu 
interneta un mašīnredzes risinājumu testēšanas staciju, 
velonovietnes, velo remonta staciju, koplietošanas 
mobilitātes piedāvājumu, solāro soliņu ar viedierīču uzlādi 
un Wi-Fi signālu, kā arī vizuālo identitāti un teritorijas 
labiekārtojumu. 

Mobilitātes punktā apvienotas gan iedzīvotāju mobilitātes 
vajadzības, gan arī pilsētas un uzņēmēju intereses par 
pilsētas datu apkopošanu, atvēršanu un inovatīvu risinājumu 
ieviešanu, tādējādi sekmējot gan Rīgas pilsētas klimata 
neitralitātes, gan viedpilsētas mērķu sasniegšanu.

2020.gada februārī REA sadarbībā ar LMT, un Jaunās 
Teikas apkaimes aktīvistiem noorganizēja “Mobilitātes 
vadības un dizaina hakatonu VEF teritorijā”, kā ietvaros tika 
izstrādāti risinājumi ilgtspējīgu mobilitātes veidu atbalstam, 
autotransporta plūsmas ierobežošanai un teritorijas 
apzaļumošanai. 

2020.gada laikā projekts tika prezentēts 12 vietējās un 
starptautiskās konferencēs, semināros un vebināros.

Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. 
norobežojošo konstrukciju siltināšana, 
apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu 
renovācija, rekuperācijas/ventilācijas 
sistēmu uzstādīšana u.c.

RD ĪD 2017.-2021. Darbi veikti sekojošās iestādēs:

•  Rīgas Ezerkrastu vidusskolas, Malienas ielā 89, Rīgā, 
fasādes siltināšanas darbi;

•  Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas 
bulvārī 29, Rīgā, jumta siltināšanas darbi.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 267.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Dravnieku ielā 8, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 232.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Augusta Dombrovska ielā 87, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 244.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Marsa gatvē 8, Rīgā.
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Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 233.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Madonas ielā 24b, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā “Zilbīte”, Malnavas ielā 4, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā “Zvaigznīte”, Zvaigžņu ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā “Mežrozīte”, Rododendru ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 66.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Vesetas ielā 13, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā “Bizmārītes”, Motoru ielā 8, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 123.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Kristapa ielā 39, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 210.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Brūžu ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 223.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Aptiekas ielā 12, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 4.pamatskolas izglītības 
iestādes ēkā Mārkalnes ielā 2, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 4.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Īslīces ielā10, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 252.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Purvciema ielā 32, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā “Laimiņa”, Kalngales ielā 2, Rīgā.
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Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Ostvalda vidusskolas ēkā 
Dammes ielā 20, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Iļguciema vidusskolas ēkā 
Dzirciema ielā 109, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas 47.vidusskolas ēkā Skaistkalnes 
ielā 7, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 31.vidusskolas ēkā Skuju 
ielā 11, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 93.vidusskolas ēkā Sesku 
ielā 72, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas 88.vidusskolas ēkā Ilūkstes ielā 
30, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 75.vidusskolas ēkā Ogres 
ielā 9, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas 89.vidusskolas ēkā Hipokrāta 
ielā 27/29, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Imantas vidusskolas ēkā 
Kurzemes prospektā 158, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas 84.vidusskolas ēkā Lielvārdes 
ielā 141, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Juglas vidusskolas ēkā 
Malienas ielā 89, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas 86.vidusskolas ēkā Ilūkstes ielā 
10, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Rīnūžu vidusskolas ēkā, 
A.Dombrovska ielā 88, Rīgā.
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Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ēkā, 
Grēcinieku ielā 10, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Hanzas vidusskolas ēkā 
Grostonas ielā 5, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 64.vidusskolas ēkā Ūnijas 
ielā 93, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 45.vidusskolas ēkā Ropažu 
ielā 34, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ēkā 
Vaidavas ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas 92.vidusskolas ēkā Ulbrokas 
ielā 3, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai skolas ēkā A.Čaka ielā 139, Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Katrīnas ielā 5A, 
Rīgā.

Pamatskola “Rīdze”, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Rīgā.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna ielā 21A, Rīgā.

Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola, Miera ielā 64, Rīgā.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, Bruņinieku ielā 24A  
(1 korpuss), Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Viršu dārzs”,  
Cimzes ielā 3, Rīgā.

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa”,  
Dižozolu ielā 8, Rīgā.

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, Kronvalda bulvārī 8, 
Rīgā.

Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestāde,  
Viestura prospektā 57, Rīgā.

Rīgas Valdorfskolas sākumskola, Baltā ielā 15, Rīgā – 
pirmsskola.
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Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde, Raņķa dambī 3, Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa”, Lauku ielā 2B, 
Rīgā.

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde, Maskavas ielā 256, 
Rīgā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzeme”,  
Slokas ielā 130, Rīgā.

Bērnu un jauniešu centrs IK “Auseklis”, Silciema ielā 3, Rīgā.

Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas sākumskola, Kr.Barona 
ielā 116, Rīgā.

Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, Skrindu 
ielā 1, Rīgā.

Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs (komplekss), Brīvības 
gatvē 384A, Rīgā.

Rīgas 40.vidusskolas sākumskola, Akas ielā 10, Rīgā.

Rīgas Ukraiņu vidusskola, Visvalža ielā 4, Rīgā.

Rīgas Mūzikas vidusskola, Šampētera ielā 98, Rīgā.

Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestāde, Marsa gatvē 16, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas Zolitūdes pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Imantas 18. līnijā 3A, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 275.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Dižozolu ielā 6, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkā “Mārdega”, Tallinas ielā 64, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 125.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Salacas iela 28, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 59.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Grostonas ielā 4, Rīgā.

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 148.pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Tomsona ielā 18, Rīgā.
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3963 Starptautiska līmeņa novērtējuma 
nodrošināšana Rīgas transporta 
sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības 
programmas daļām – Vidējā termiņa 
rīcības programma un Ilgtermiņa rīcības 
programma

RD PAD 2019. Uzsākta iepirkuma procedūra. Veiksmīgi novadīta aktivitāte, kuras ietvaros tika saņemti 
starptautiska līmeņa novērtējumi Rīgas transporta sistēmas 
ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmai, izstrādāta 
Rīgas mobilitātes vīzija un izstrādāti 2 konceptuāli dizaini, 
kas uz praktisku piemēru bāzes ilustrē Mobilitātes vīzijā un 
Mobilitātes rīcības programmā ietvertos principus un pieeju.

Aktivitātes ietvaros tika organizētas vairākas sabiedrības 
iesaistes aktivitātes un prezentācijas, t.sk., Rīgas domes 
vadībai.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

  Teritorijas (provizoriski Skanstes teritorija, 
Torņakalna “ziemeļu teritorija”, Zaķusala) 
revitalizācija, izveidojot sabiedrisku 
objektu ar koncertzāles un konferenču 
centra funkciju (Rīgas degradētā teritorija 
tiks izvēlēta konkursa kārtībā)

LR KM 2017.-2022. Ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī izskatīts 
informatīvais ziņojums “Par nacionālās koncertzāles 
attīstības projekta izstrādes gaitu un nepieciešamo 
finansējumu juridisko risinājumu izstrādei” (prot. 
Nr.51 51.§), kurā piedāvāta turpmākā rīcība nacionālās 
koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanai 
Rīgā.

Teritorijas revitalizācija degradētā Rīgas teritorijā nav veikta, 
pamatojoties uz MK 2020.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.341 
“Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu”, kurā 
koncertzāles projekta īstenošana noteikta teritorijā Elizabetes 
ielā 2, Rīgā.

  Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija LR KM 2016.-2021. Projekta “Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo 
industriju atbalsta centra “TabFab” izveide nekustamajā 
īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” ietvaros 19.06.2019. noslēgts 
līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. 
19.12.2019. noslēgta vienošanās ar arhitektu biroju NRJA 
par projektēšanas darbu I posma papildus apjoma 
darbu veikšanu, notiek būvprojekta izstrāde. Projekta 
īstenošanas termiņš – 31.12.2022.

Projekta „Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo 
industriju atbalsta centra “TabFab” izveide nekustamajā 
īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā” ietvaros turpināta būvprojekta 
izstrāde un saskaņošana.

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.06.2023., 
plānots pagarināt līdz 31.12.2023.

  Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa 
izbūve Lubānas ielā

LR KM 2017.-2021. Projekta “Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un 
mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 
80, Rīgā” ietvaros 09.08.2019. noslēgts līgums par 
demontāžas darbiem, tiek turpināts darbs pie būvprojekta 
izstrādes. Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2022.

Projekta „Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un 
mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, 
Rīgā” ietvaros turpināts darbs pie būvprojekta izstrādes un 
saskaņošanas.

Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2022., plānots pagarināt 
līdz 31.12.2023.

  Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai 
piegulošās teritorijas revitalizācija

LR KM 2017.-2022. Projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” 
izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” 
ietvaros 15.07.2019. noslēgts līgums par projektēšanas 
darbiem un autoruzraudzību, notiek būvprojekta izstrāde.

Projekta „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” 
izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” ietvaros 
turpinājās būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2022., plānots pagarināt 
līdz 31.12.2023.

2591 Hapaka grāvja (Kleistos) krasta 
aizsargnostiprinājumi

RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.
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Pieteikuma stadija: Sea HeritAge 
REvitalisation: Rebuilding identity through 
creative, novel and inclusive urbanisation 
(SHARE) [“HORIZON 2020” uzsaukuma 
“SC5-20-2019 – IA Innovation action” 
ietvaros]

RPA RPAB 2020.-2023. Sagatavoti un iesniegti projekta pieteikumi konkursa  
1. un 2. kārtai. Finansējums nav saņemts.

Projekts ES programmas Apvārsnis 2020 konkursā netika 
apstiprināta ieviešanai un palika konkursa sekundārajā 
īstenošanas sarakstā.

3609 Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā RD PAD 2019.-2022. Uzsāktas iepirkumu procedūras par būvdarbu un 
būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu.

Noslēgti līgumi par būvdarbu, būvuzraudzības un 
autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu. Uzsākti būvniecības 
darbi, kuras ietvaros notiek aizsargdambja izbūve 1.9 km garā 
posmā gar Lielo ielu – no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

3676 Bolderājas pretplūdu pasākumu 
būvprojekta izstrāde

RD PAD 2017.-2019. Noslēdzās plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā 
Lielās ielas apkārtnē būvprojekta izstrāde.

Būvprojekts izstrādāts 2019.gadā. 

3825 “Platforma integrētai sadarbībai ūdens 
resursu pārvaldībai” (BSR Water)”

RD PAD 2018.-2021. Projekta ietvaros izveidota interaktīva platforma “Baltic 
Smart Water Hub” (Vieda ūdens apsaimniekošana Baltijas 
jūras reģionā”) https://www.balticwaterhub.net/, kurā ir 
sākts apkopot līdzšinējo Baltijas jūras reģionā īstenoto 
ūdens apsaimniekošanas projektu labās prakses piemērus. 
Vienlaikus, pamatojoties uz “iWater” projekta iegūto 
pieredzi un galvenajiem secinājumiem, sniegti priekšlikumi 
grozījumiem Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas 
rekomendācijā “Lietus notekūdeņu samazināšana no 
apbūvētām teritorijām, uzlabojot lietusūdens pārvaldību” 
(2002. gada 6. marts, Nr. 23/5).

Regulāri tiek papildināta projekta ietvaros izveidotā 
interaktīvā platforma “Baltic Smart Water Hub” (Vieda 
ūdens apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā”) https://
www.balticwaterhub.net/, ar Baltijas jūras reģionā īstenoto 
ūdens apsaimniekošanas projektu labās prakses piemēriem. 
Turpinās, “iWater” projekta ietvaros iegūtās pieredzes 
pārnese, sniegti priekšlikumi grozījumiem Baltijas jūras vides 
aizsardzības komisijas rekomendācijā “Lietus notekūdeņu 
samazināšana no apbūvētām teritorijām, uzlabojot 
lietusūdens pārvaldību” (2002. gada 6. marts, Nr. 23/5). 

Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 
30. septembrim, pamatojoties uz pandēmijas radītiem 
apstākļiem.

2862 Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu 
digitalizācija

RD MVD 2020.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

3226 Rīgas Centrāltirgus revitalizācija RD PAD 2019.-2021. Norisinājās iepirkumu procedūras par būvdarbu un 
būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu. Ņemot vērā 
29.05.2019. RD Pilsētas attīstības komitejas sēdes 
protokolā Nr.33 1.punktā lemto, veiktas atbilstošas 
darbības.

Identificēts, ka Rīgas domes Īpašuma departaments veica 
Rīgas Centrāltirgus teritorijas Pilsētas kanāla krasta 
nostiprinājuma avārijas stāvokļa novēršanas būvniecības 
darbus. 

Piesārņotas vietas sannācija 
Sarkandaugavas kanālā

RD MVD 2020.-2024. RD PAD pārstrādājis sanācijas projektu ES finansējuma 
pieprasījumam.

Netika piešķirts finansējums.
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RV15 Laba vides kvalitāte

3085 Piekrastes biotopu aizsardzība dabas 
parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta), 
(LIFE CoHaBit)

RD PAD 2016.-2020. Projekta ietvaros izstrādāts dabas aizsardzības plāns, 
veiktas praktiskās darbības biotopu un sugu aizsardzībai 
dabas parkā, kā arī organizētas vairākas sabiedrību 
izglītojošas un informējošas aktivitātes.

2020. gadā sagatavoti un uzsākti projekta gala ziņojumi 
par veiktajām praktiskajām darbībām biotopu un sugu 
aizsardzībai dabas parkā. Veiktas vairākas sabiedrību 
izglītojošas un informējošas aktivitātes. Sagatavotas 
īsfilmas par veiktajām praktiskajām darbībām biotopu un 
sugu aizsardzībai dabas parkā. Notikusi LIFE “CoHaBit” 
starptautiskā konference “Piekrastes biotopu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un aizsardzība”.

4050 Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu 
testēšana bīstamu vielu un toksīnu 
ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā 
(CleanStormWater)

RD PAD 2020.- 2022. Izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums. 2020.gadā izveidota projekta vietējā darba grupa. Veikta 
aptauja ar mērķi noskaidrot esošo situāciju dabā balstītu 
lietusūdens attīrīšanas risinājumu plānošanā, būvniecībā 
un ekspluatācijā Baltijas jūras reģiona valstu pilsētās. 
Pamatojoties uz iepriekš veiktu aptauju, ir apkopoti 
anketēšanas laikā iegūtie rezultāti. Veikta pilotteritoriju  
datu vākšana un apkopošana.

3149 Strūgas – Maskavas forštates teritorijas 
labiekārtojums visām paaudzēm

AI 2017.-2020. Aktualizētas idejas būvprojekta izstrādei sadarbībā ar 
apkārtnes iedzīvotājiem, finanšu piesaistes mēģinājumi.

Aktualizētas idejas būvprojekta izstrādei sadarbībā ar 
apkārtnes iedzīvotājiem, finanšu piesaistes mēģinājumi.

3773 Kojusalas dārza labiekārtošana – 
būvprojekts

AI 2019. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ.

3146 Krīdenera dambja un turpinājuma līdz 
Daugavas krastmalai attīstība

AI 2015.-2020. Vestas sarunas ar RD struktūrvienībām. Gaidām RTP 
apstiprināšanu ar veiktajiem papildinājumiem tajā. 
Apsvērta ideja par laivu nolaišanas vietu.

Nepieciešams Jaunais pilsētas attīstības plāns. Vestas 
sarunas ar RD struktūrvienībām. Gaidām Rīgas teritorijas 
plānojuma apstiprināšanu un veiktajiem papildinājumiem 
tajā. Apsvērta ideja par laivu nolaišanas vietu.

3771 Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu 
apkaimē

AI 2018.-2020. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. Projektēšanas darbu uzsākšana 4 rekreācijas teritorijām.  
Tilts pie slūžām izbūve.

3439 Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22, 
Ķengaraga apkaimē “Zaļais teātris”

AI 2017.-2020. Nerealizējās būvprojekta aktualizācija finanšu trūkuma 
dēļ.

Nerealizējās būvprojekta aktualizācija finanšu trūkuma dēļ, 
pārceļas uz 2021.gadu.

3840 Lielupes ielas rotaļu laukuma, gājēju celiņu 
un apgaismojuma izbūve

PI 2018. Gājēju celiņa izbūve, apgaismojuma ierīkošana. Zāliena atjaunošana bērnu rotaļu laukmā.

Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija RD MVD 2018.-2020. Tika veikti Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” remonta 
darbi.

Strūklakai pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) tika veikti 
hidroizolācijas remonta darbi.

Vērmanes dārza strūklakai 2020. gada decembrī tika 
uzsākta remontdarbu 1.kārta. 2021. gada pavasarī atbilstoši 
veiktajai arhitektoniski mākslinieciskā izpētei (AMI) tiks veikti 
Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” baseina (ieseguma) 
virsmas atjaunošanas darbi.
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3918 Ēkas brīvības ielā 124 pagalma 
labiekārtošana

AI 2019. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. Finansējums lūgts  
2020.gadā. Pārceļas uz 2021.

3921 Peldvietas “Rumbula” paplašināšana, 
stāvlaukuma pie peldvietas izbūve

AI 2019. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. Finansējums lūgts  
2020.gadā. Realizācija pārceļas uz 2021.gadu.

Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” 
degradēto teritoriju sakārtošanas 1.posms 

SIA “Rīgas meži” 2019. Veikta veco atrakciju pamatu demontāža un teritorijas 
sakārtošana aptuveni 3,9ha platībā.

4100 Rīgas parku un skvēru atjaunošanas darbi 
Rīgas vēsturiskajā centrā (Dailes teātra 
skvērs, Brīvības iela 75 un Strēlnieku 
laukuma skvērs)

RD ĪD 2019-2021 Projekts ir iekļauts investīciju plānā ar Rīgas domes 
19.06.2020. lēmumu Nr.509 “Par aktualizētā Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 
un Investīciju plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu”.

Atjaunošanas darbi tiek īstenoti sadarbībā ar VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi”. Projekta aktivitātes Dailes teātra skvērā 
un Strēlnieku laukuma skvērā tiks pabeigtas 2021. gadā.

4092 Gājēju celiņa seguma atjaunošana 
Esplanādē

RD MVD 2020.-2022. Projekta realizāciju plānots uzsākt 2020./2021.gadā. Tika veikti sagatavošanās darbi – noteikti darbu apjomi, 
sastādīta tāme.

Netika piešķirts finansējums, tāpēc projekta realizācija netika 
uzsākta.

1874 Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

2237 Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas 
atjaunošana

RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

2096 Šķērsielas grāvju atjaunošana RD MVD 2019. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

879 Pleskodāles un Šampētera apkaimju 
galveno grāvju atjaunošana

RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

2089 Bišumuižas upītes rekonstrukcija RD MVD 2018. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

3785 Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes 
dārzā, Rīgā

RD MVD 2019. Tika veikts iepirkums, noslēgts līgums, izstrādāts 
Paskaidrojuma raksts, saskaņots projekts un veikti 
būvdarbi, kas tika pabeigti 2020. g. janvārī.

2020.gada janvārī tika pabeigti visi būvniecības darbi – 
izbūvēti un atjaunoti gājēju celiņi, kāpnes un atbalsta mūrīši. 

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte

3479 Skanstes teritorijas revitalizācija 
(būvprojekta izstrāde)

RD PAD 2016.-2018. Projekta ietvaros turpinājās darbs pie būvprojekta 
2.kārtas izstrādes, kas paredz risinājumus inženiertīklu 
savienojumam ar maģistrālajiem ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem.

2.kārtas būvprojekts ir saskaņots Būvvaldē un izdota 
būvatļauja ar atzīmi par būvniecības nosacījumu izpildi.
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RV17 Augoša daudzprofilu osta

Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu

RBP 2017.-2021. Atklāta konkursa “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu būvniecība” rezultātā 2019.gada decembrī 
noslēgts līgums par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu būvprojekta izstrādi un būvniecību.

2020. gada 24. jūlijā, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu 
„Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” (turpmāk –  
Būvprojekts) minimālajā sastāvā, Rīgas pilsētas būvvalde 
izsniedza būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. 2020.
gadā turpinājās projektēšanas darbi.

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

4107 Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīva 
vēsturiskās būvniecības dokumentācijas 
digitalizācija

Rīgas pilsētas 
būvvalde

2020. - Izsludināts atklātais iepirkums par dokumentu/ grāmatu 
skeneru iegādi, bet iepirkuma rezultātā netika noslēgts 
līgums ar pretendentu, jo nebija garantijas nepieciešamajam 
finansējumam.

4108 Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās 
teritorijas digitālais dvīnis

Rīgas pilsētas 
būvvalde

2020. - Sagatavota tehniskā specifikācija iepirkumam un veikta cenu 
aptauja.

Klientu portālā vadības sistēmas SMART 
uzlabojumi

RNP 2019. Realizētas sekojošas izstrādes:

•  organizācijas struktūras vadības modulis nodrošina 
sistematizētu un kontrolētu pieeju pie sensitīviem 
datiem, kas glabājas SMART sistēmā;

•  tranzītrēķinu apstrāde – Funkcionālie objekti (modulis) 
nodrošina automatizētu tranzīta pakalpojumu 
piegādātāju rēķinu apstrādes procesu, apstrādājot 
ienākošos rēķinus par pakalpojumiem, ka arī 
pakalpojumu funkcionālo objektu struktūras un ar tiem 
saistīto skaitītāju informācijas no norēķinu sistēmām 
HORIZON un IRMA centralizāciju, paredzot universālu 
funkcionālo objektu kodifikāciju;

•  plānoto remontdarbu vadības modulis nodrošina 
automatizētu Finanšu pārvaldes Plānošanas un 
ekonomiskās analīzes nodaļas uzturēšanas darbu plānu 
vadību, plānošanas un plānoto uzturēšanas darbu 
uzskaites procesu;

•  pirmstiesas brīdinājumi nodrošina automatizētu 
pirmstiesas brīdinājumu (turpmāk – PB) (masveida) 
sagatavošana klientiem, kuriem ir izveidojies parāds 
izveidojot tiem “Standarto pirmstiesas brīdinājumu” pēc 
definētiem kritērijiem un noteiktas PDF veidnes;

•  parādu atgūšanas procesa uzlabošana nodrošina 
tiesvedības lietu reģistrā iekļauto civilprasību 
informācijas atjaunošanu automātiskā režīmā ar datiem 
no LR Tiesu administrācijas, nodrošinot reģistrā iekļauto

Realizētas sekojošas izstrādes:

•  Lai nodrošinātu uzturēšanas darbu plānā izpildes kontroli, 
tika ieviestas funkcionālas izmaiņas un izstrādāta papildus 
funkcionalitāte uzturēšanas darbu plāna modulī.

•  Veikti integrācijas darbi ar Lursoft klientu portfeli atbilstoši 
Lursoft API integrācijas dokumentācijai, lai nodrošinātu 
esošo klientu iekļaušanu un uzturēšanu monitoringa 
sarakstā, bijušo klientu dzēšanu monitoringa sarakstā, 
automatizēta monitoringa saraksta datu aktualizēšanu reizi 
diennaktī, monitoringa notikumu automatizētu ielasīšanu 
no Lursoft reizi diennaktī utt.

•  Ņemot vērā apziņošanas risinājuma primāro mērķi – 
operatīvi informēt klientus par plānveida un ārkārtas 
pakalpojumu pārtraukumiem, tika pilnveidota apziņošanas 
risinājuma funkcionālā un nefunkcionālā vide, identificēts 
un pilnveidots informācijas sagatavošanas, ievietošanas un 
publicēšanas process.

•  Operatīvai klientu apziņošanai, tajā skaitā to klientu, kuri 
nav vortāla e-Pārvaldnieks lietotāji, tika izstrādāta papildu 
funkcionalitāte, kas var nodrošināt klientu apziņošanu 
īsziņu veidā.
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lietu datu kvalitātes uzlabošanu, ka arī automatizēto 
maksājumu par valsts nodevu, tiesu izdevumu u.c 
maksājumu pieprasījumu apstrādes procesu;

•  Mantojumu lietu reģistra izstrāde un ieviešana nodrošina 
parādu atgūšanas procesa un tiesvedības nodaļas 
funkciju automatizēšanu;

•  funkcionalitāte un darbi, kuri saistīti ar ūdens patēriņa 
skaitītāju (turpmāk – ŪPS) rādījumu lapiņu izņemšanu 
no pakalpojumu rēķiniem un ŪPS rādījumu kvīšu 
ģenerēšanu un ar to saistīto pieteikumu reģistrēšanu 
nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu 
iesniegšanas kvīšu daudzumu samazināšanu;

•  sabiedrības parādu atgūšanas procesa uzlabošanai 
ieviesta tiesvedības nodaļas funkciju automatizēšanas 
funkcionalitāte, kura, nodrošina iespēju tiesvedības lietā 
pievienot atbildīgo darbinieku, tiesas sēžu datumu un 
laiku fiksēšanai tiesvedības lietā, nevis tikai pēdējo katrā 
instancē, automatizētas pavadvēstules dokumenta 
izveidošanu.

Daudzfunkcionālas bezmaksas mobilās 
aplikācijas izstrāde un ieviešana

RNP 2020. Projekts pārcelts uz 2020.gadu. 2020.gadā tika sagatavota projekta tehniska specifikācija un 
veikta tirgus izpēte.

Resursu vadības un uzskaites sistēmas 
HORIZON pilnvērtīga ieviešana

RNP 2019. Horizon ANR (Apsaimniekošanas un Norēķinu Risinājums) 
ieviesta iecirknī Jugla, Austrumi. Turpinās risinājuma 
korekciju ieviešana, uzlabojumi, funkcionalitātes 
paplašināšana. Kā arī noris nākama iecirkņa 
sagatavošanas darbi pārejai uz Horizon ANR.

Sasniegtais rezultāts:

Būtiski uzlabota datu kvalitāte, kas nākotnē ļaus precīzāku 
un ātrāku citu iecirkņu migrēšanu no IRMA uz Horizon.

Veikta datu migrācija starp sistēmām.

Resursu vadības un uzskaites sistēmas 
HORIZON zemes nomas uzskaitei 
nepieciešamo moduļu uzlabojumi

RNP 2020. Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON zemes 
nomas uzskaitei modulī veiktie uzlabojumi:

•  uzlabota Zemes nomas datu kvalitāte, kas būtiski 
samazina kļūdas apstrādes procesā;

•  izstrādāta kadastrālās vērtības, platības izmaiņu 
fiksēšana kas nodrošina vēsturisko datu un izmaiņu 
analīzi.

Papildus izstrādes netika veiktas.
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Klientu apkalpošanas centru aprīkošana 
ar vides pieejamības tehnisko aprīkojumu 
personām ar kustību traucējumiem

RNP 2019. Ņemot vērā palielinātu klientu apmeklējumu iecirknī 
“Austrumi” Zebiekstes ielā 8 (2018.gadā – 24 423, 2019.
gadā – 33 000), ir pieņemts lēmums 2020.gadā uzsākt 
projekta izstrādi (arī daļēju izbūvi) ar vides pieejamības 
tehnisko aprīkojumu personām ar kustību traucējumiem, 
un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiem iecirknī “Austrumi” 
par jaunu uzbrauktuves izveidi pie ieejas iecirknī, un 
uzbrauktuves/ lifta izbūvi iekštelpās, lai varētu nokļūt 
Klientu apkalpošanas centrā un tikties ar iecirkņa 
darbiniekiem.

Ņemot vērā palielinātu klientu apmeklējumu iecirknī 
“Austrumi” Zebiekstes ielā 8 (2019.gadā – 33 000, 2020.
gadā – 37 938), saskaņā ar pieņemto lēmumu 2020.gadā tika 
veikts iepirkums “Vides pieejamības tehniskais aprīkojums 
personām ar kustību traucējumiem Klientu apkalpošanas 
centram Zebiekstes ielā 8, Rīgā” – par jaunu uzbrauktuves 
izveidi pie ieejas iecirknī un uzbrauktuves/ lifta izbūvi 
iekštelpās, lai varētu nokļūt Klientu apkalpošanas centrā. 
Lēmuma pieņemšana par iepirkuma rezultātu plānota 2021.
gada februārī.

Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās 
nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai 
ūdens patēriņa skaitītāju datu 
apkopošanai

RNP 2019. Projekts tika realizēts 2018.gadā, papildus izmaiņas nav 
veiktas. 2019.gadā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki 
nav iesnieguši kopības lēmumus par attālināti nolasāmo 
skaitītāju uzstādīšanu.

2020.gadā tika sarīkotas 500 mājām aptaujas par attālinātās 
nolasīšanas sistēmas uzstādīšanu, no tām 2 mājām bija 
pozitīvas atbildes. 

Šobrīd norit iepirkuma procedūra šai sistēmai.

Papildus izstrādes netika veiktas.

Klientu apkalpošanas centru aprīkošana ar 
modernu rindu vadības sistēmu 

RNP 2019.-2020. Rindu vadības sistēma jau ir ieviesta sešos KAC (A.Čaka 
ielā 42, Tilta ielā 11 k-1, Zebiekstes ielā 8, Ed.Smiļģa ielā 46, 
Maskavas ielā 168, Brīvības ielā 430A), papildus septīto 
KAC Mārtiņa ielā 7 2019. gadā aprīkoja ar modernu rindu 
vadības sistēmu.

Sasniegtais rezultāts:

Rindu vadības sistēma spēj atpazīt mājas pilnvarotas 
personas apliecības un izsniedz numuriņu apkalpošanai 
prioritārā kārtā.

Ar modernu rindu vadības sistēmu ir aprīkoti seši KAC 
(Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, Tilta ielā 11 k-1, Rīgā, 
Zebiekstes ielā 8, Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, 
Maskavas ielā 168, Rīgā, un Mārtiņa ielā 7, Rīgā. To bija plānots 
uzstādīt arī KAC Bolderāja, bet zemās aktivitātes dēļ KAC 
13.01.2020. tika slēgts.

Rīgas klientu centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, rindu vadības 
sistēma nav RNP īpašumā, telpas tiek nomātas. Ņemot vērā, 
ka rindu vadības sistēma ir novecojusi, Iznomātājs izskata 
iespēju to nomainīt pret modernāku.

KAC Brīvības gatvē 430A, Rīgā, tiek plānots iekārtu 
modernizēt, kas paredzēts 2022.gadā.

Turpmākā rīcībā jāņem vērā iespējamās izmaiņas pēc vienoto 
centru izveides sadarbībā ar RD.

Sasniegtais rezultāts:

Rindu vadības sistēma spēj atpazīt mājas pilnvarotas 
personas apliecības un izsniedz numuriņu apkalpošanai 
prioritārā kārtā.

Ņemot vērā 2020.gadā izsludinātu ārkārtas situāciju, rindu 
vadības sistēma šajā laika periodā netika izmantota un klienti 
tika apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

394



PVS 
ID PROJEKTA NOSAUKUMS ATBILDĪGĀ  

IESTĀDE

PLĀNOTAIS 
PROJEKTA 

UZSĀKŠANAS 
GADS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019. GADS 2020. GADS

RNP autoparka modernizācija, automobiļu 
remonta nodrošināšana

RNP 2019. 2019.gadā par atlikušo operatīvā līzinga summu  
4 000,00 EUR bez PVN tika iegādāti 4 Opel Vivaro kravas 
furgoni.

Sasniegtais rezultāts:

Optimizēts esošo transportlīdzekļu noslogojums.

Specializētās tehnikas vienības tika piesaistītas no 
ārpakalpojuma.

Papildus noslēgts līgums par transportlīdzekļu nomu  
(2 transporta vienības), lai eksperimenta rezultātā 
izvērtētu plānotās reorganizācijas remonta brigāžu 
lietderību un ātru reaģēšanu uz pieteiktiem remonta 
darbiem.

2020.gada aprīlī saskaņā ar noslēgto līgumu par vieglo 
automašīnu iegādi operatīvajā līzingā ar SIA “Swedbank 
Līzings”, tika nodoti/atgriezti 16 transportlīdzekļi:

•  17.06.2020. cenu aptaujas rezultātā tika iegādāts VW 
Transporter kravas automašīna ar 6 sēdvietām un kravas 
nodalījumu. 

•  08.06.2020. cenu aptaujas rezultātā noslēgts līgums 
par automašīnu pilna servisa nomu (līdz 16 transporta 
vienībām). Līgums ir apgūts;

•  12.08.2020. konkursa rezultātā noslēgts līgums par 
automašīnu pilna servisa nomu (līdz 16 transporta 
vienībām).

Sasniegtais rezultāts:

Optimizēts esošo transportlīdzekļu noslogojums.

Specializētās tehnikas vienības tika piesaistītas  
no ārpakalpojuma.

Novecojošās datortehnikas nomaiņa 
ar jaunām, jaudīgākām darbastacijām 
operatīvākai darbu veikšanai

RNP 2019. Paveiktie darbi:

2019.gada iegādātas un uzstādītas:

•  45 stacionārie datori;
•  45 jaunie monitori;
•  19 portatīvie datori.

Noslēgts līgums par datortehnikas rezerves daļu piegādi 
(15 000 EUR apgūti 2019. gadā)

Sasniegtais rezultāts:

Uzstādīta jauna datortehnika ar augstāku veiktspēju,  
kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.

Sasniegtais rezultāts:

Uzstādīta jauna datortehnika ar augstāku veiktspēju,  
kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.

Rezerves kopiju (Backup) risinājuma 
paplašināšana, alternatīva datu 
centra izveidošana, esošo serveru 
programmatūras aizstāšana ar jaunāku

RNP 2019. Risinājums ir sagatavots.

Ieviešana plānota 2020.gada 1.ceturksnī. Failu rezerves 
kopiju izveide un to attālināta kopēšana nodrošinās 
uzņēmumam pilnīgu datu drošību un pat iespēju 
pilnvērtīgi turpināt darbu gadījumos, kad tiek apstādināta 
primārā IT sistēma.

Risinājums 2020. gadā ieviests.

Sasniegtais rezultāts:
Nodrošināta failu rezerves kopiju izveide un to attālināta 
kopēšana.

Esošo serveru aizstāšana ar jaunākiem RNP 2019. Plānotie darbi tika izpildīti 2018.gadā, papildus serveri 
netika iegādāti.

2020.gadā iegādāti 4 jauni serveri.
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Licenču un drošības sertifikātu iegāde RNP 2019. Iegādāta licence programmatūrai Proactive Password 
Auditor lietotāju kontu auditēšanai. Ka arī Licence 
programmatūras pakotnei datoru attālinātai uzraudzībai.

2020.gadā – tika veikta lietotāju kontu auditēšana. 
QualysGuard – vulnerability management – tika veikta 
serveru skenēšana, ar mērķi riska realizācijas varbūtības 
samazināšanai.

3416 Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā 
tīkla pilnveidošana (II periods) − VT 
pilnveidošana teritorijā “Mežaparks”

RD PAD 2018. Līguma Nr. DA-18-101-lī ietvaros veikti paaugstinātas 
precizitātes nivelēšanas darbi Rīgas pilsētas teritorijā 
“Mežaparks”, pārbaudīti nivelēšanas darbu rezultāti un no 
izpildītāja pieņemts elektronisks ģeodēzisko materiālu 
komplekts par paaugstinātas precizitātes nivelēšanas 
darbiem, t.sk., katalogs ar ģeodēzisko punktu darba 
augstumiem, objektu shēma un lauka mērījumu rezultāti 
un aprēķini. 

Veikti globālās pozicionēšanas mērījumi un paveikti kamerālie 
darbi – VT punktu koordinātu aprēķināšana un pārskata 
sagatavošana. Pārskats un pielikumi ar pieņemšanas – 
nodošanas aktu nodoti PAD. Visi sagatavotie materiāli 
iesniegti LĢIA atzinuma saņemšanai. Atzinums par 282 VT 
punktu pilnveidošanu saņemts, informācija publicēta PAD 
mājas lapas.

3416 Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 
pilnveidošana (II periods) − Paaugstinātas 
precizitātes nivelēšanas tīkla izveidošana

RD PAD 2018. Izsludināts iepirkums un noslēgts līgums Nr. DA-19-58-
lī ar SIA “ĢEODĒZISTS” par Paaugstinātas precizitātes 
nivelēšanas tīkla izveidošanu Rīgas teritorijā, t.sk., 
ģeodēzisko punktu ierīkošanu, mērījumu veikšanu un 
nivelēšanas pārskata izstrādāšanu. 

Līguma ietvaros veikta ģeodēzisko punktu apsekošana, 
trases rekognoscēšana un 23 grunts reperu ierīkošana.

Veikta nivelēšana atbilstoši N2 klases metodikai ar 
kalibrētiem instrumentiem – latu un nivelieri. 

Nivelēšana veikta nivelēšanas līnijā Bolderāja, Imanta, 
Sarkandaugava, Centrs, Krasta ielā, Purvciems un Jugla. 
Daļēji pārklājas ar nivelēšanas līniju, kas veikta 1975-
1979.gadam, lai saglabātu iespēju secināt par grimšanas 
procesiem Vējzaķsalā. Ir veikti aprēķini punktu augstumiem, 
sastādīts katalogs un pārskats, kas ar pieņemšanas-
nodošanas aktu nodots PAD. Visi materiāli iesniegti LĢIA 
atzinuma saņemšanai. Pozitīvs atzinums par 148 VT punktu 
pilnveidotajiem augstumiem saņemts no LĢIA. Informācija 
publicēta PAD mājas lapā. 

3416 Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 
pilnveidošana (II periods) − Rīgas 
kvaziģeoīda modeļa izveidošana

RD PAD 2019. Pēc RD Pilsētas attīstības departamenta iniciatīvas 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vadībā 
izveidota nozaru speciālistu darba grupa ar mērķi – 
izstrādāt metodiku un shēmu esošā kvaziģeoīda modeļa 
precizēšanai Rīgas teritorijā. 

Kvaziģeoīda modeļa precizēšanas vajadzībām uzsākti 
mērījumi apvidū ar globālās pozicionēšanas metodi.

Veikti kvaziģeoīda modeļa LV`14 pārbaudes darbi Rīgas 
teritorijā. Veikti globālās pozicionēšanas mērījumi (4 stundas 
1 sesija) uz 21 N1 un N2 klases punktiem. Aprēķināšanas 
rezultātā izveidots kvaziģoīda modelis – RĪGA`20. Modelis 
testēts RTK režīmā uz 45 valsts ģeodēziskā tīkla un VT 
punktiem. Sastādīts pārskats, kas ar pielikumiem nosūtīts 
LĢIA vērtēšanai un publicēšanai

3698 Pašvaldību klientu informācijas 
pārvaldības risinājums (PKIP)

RD ITC 2018. Noslēdzies iepirkums “PKIP projekta risinājumu izstrāde un 
ieviešana”. Ar izstrādātāju SIA “ZZ Dats” parakstīts “PKIP 
projekta risinājumu izstrāde un ieviešanas” līgums.

Organizēts seminārs “Pašvaldību klientu informācijas 
pārvaldības risinājums” sadarbības partneriem un 
izstrādātājiem.

Uzsākta Resursu vadības sistēmu (RVS) un Dokumentu 
vadības sistēmu (DVS) integrācijas tehniskās specifikācijas 
dokumenta izstrāde.

Noslēgti izstrādes līgumi ar DVS un RVS izstrādātājiem 
(Namejs, Lietvaris, Ozols un Gvedis) un izstrādāti jauni PKIP 
platformas moduļi:

•  Universāla darba vieta (UDV)  https://rdtv-pkip.riga.lv/
login/login

•  Pakalpojumu modulis (PAM)  https://rdtv-pkip.riga.lv/spm
•  Dokumentu apstrādes modulis (DAM) https://rdtv-pkip.

riga.lv/dam
•  Auditācijas modulis https://rdtv-pkip.riga.lv/audit
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•  Sadarbspējas modulis

Izstrādāti un pieejami testa vidē e-pakalpojumi  
“Koku ciršanas atļaujas” un “Pašvaldības nodeva par suņa 
turēšanu”.

Realizēta integrācija ar Probācijas dienesta sistēmu PLUS.

3668 RD IKT infrastruktūras modernizācijas 
1.kārta

RD ITC 2019. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Aktīvās direktorijas un “Exchange” 
migrācija uz 2016 R2 serveriem, atbilstošu 
licenču iegāde

RNP 2019. Izpilde pārcelta uz 2020.gadu. Microsoft Exchange migrācija veikta 2020.gada decembrī 
atbilstoši licenču iegādei.

3890 Rīgas attīstības programmas Rīcības 
un Investīciju plānu aktualizācijas un 
uzraudzības elektroniskās sistēmas (APS 
sistēma) izveide

RD PAD 2018. 2019.gada parakstīts līgums par sistēmas izstrādi. 
Uzsākta izstrāde, turpinās darbs arī 2020.gadā. Projekts 
tiek īstenots sadarbībā ar RD ITC, RD FD un nozaru 
departamentiem. 

2020.gadā turpinājās darbs pie sistēmas izstrādes. 2021.gadā 
plānots uzsākt sistēmas lietošanu produkcijas vidē.

3860 Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības 
integrēto teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanai

RD PAD 2019. – 2021. Lai nodrošinātu LR FM un Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.
gada 13.novembrī noslēgtā deleģēšanas līguma Nr.RD-
15-679-lī par integrētu teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanu (turpmāk –  
Deleģēšanas līgums) izpildi, projekta ietvaros ir 
nodrošināta projektu iesniegumu atlase Deleģēšanas 
līguma 1.1.apakšpunktā noteikto SAM un to pasākumu 
ietvaros.

Lai nodrošinātu Finanšu ministrijas un Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2015.gada 13.novembrī noslēgtā deleģēšanas 
līguma Nr.RD-15-679-lī par integrētu teritoriālo investīciju 
projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu (turpmāk –  
Deleģēšanas līgums) izpildi, projekta ietvaros ir nodrošināta 
projektu iesniegumu atlase Deleģēšanas līguma 
1.1.apakšpunktā noteikto SAM un to pasākumu ietvaros.

3970 Resursu efektīvas pilsētvides politikas 
veidošana (EURE)

RD PAD 2019. – 2021. Projekta ietvaros, iesaistot LR FM, LR VARAM, LPS un RPR 
pārstāvjus, uzsākts darbs, lai pilnveidotu Rīgas pilsētas 
un Rīgas reģiona pašvaldību sadarbību, kā arī izveidota 
projekta starptautiskā pilsētvides ekspertu grupa, kura 
sagatavos kopīgu ziņojumu, lai identificētu partneru 
izaicinājumus pilsētvides politikas veidošanā un resursu 
efektivitātes uzlabošanā.

Turpināts darbs pie Rīgas metropoles areāla sadarbības 
stiprināšanas.

Noritējis aktīvs darbs pie saturisko ziņojumu izstrādes. 
Ziņojumu ietvaros tika novērtēta līdzšinējā teritoriālo 
investīciju ieviešana pilsētā un apzināta esošā situācija 
un vajadzības Rīgas metropoles areālā. Iegūtie rezultāti 
un labās prakses piemēri tiks izmantoti pieredzes 
apmaiņai partneru starpā un nākamā plānošanas perioda 
Kohēzijas politikas ieviešanas efektivitātes uzlabošanai. 

Uzsākta rīcības plāna izstrāde ES fondu atbalsta instrumentu 
pilnveidošanai Rīgas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanai un sadarbības modeļa priekšlikuma 
izveidei, lai īstenotu Rīgas metropoles areāla pilsētvides 
sadarbības projektus. 

397



PVS 
ID PROJEKTA NOSAUKUMS ATBILDĪGĀ  

IESTĀDE

PLĀNOTAIS 
PROJEKTA 

UZSĀKŠANAS 
GADS

IZPILDES RAKSTUROJUMS

2019. GADS 2020. GADS

3972 Rīgas pilsētas un Edmontonas 
pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 
veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides 
attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 
programmas (IUC) ietvaros

RD PAD 2019. Sagatavots un apstiprināts projekta pieteikums; parakstīts 
partnerības līgums.

Projekta ietvaros tika veikta Rīgas pilsētas pašvaldības 
pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Edmontonas pilsētas 
pašvaldību, nodrošinot Rīgas pilsētas pašvaldības 
ekspertu kapacitātes celšanu un zināšanu pilnveidi 
ar starptautisku praksi publisko ārtelpu attīstīšanā, 
ilgtspējīgas pilsētvides attīstības pārvaldībā, kā arī 
klimata samazināšanas un pielāgošanās tematiskajās 
jomās.

2020.gadā projekts noslēdzās. Projekta ietvaros izstrādāts 
pieredzes apmaiņas rīcības plāns pilsētu ilgtspējīgas 
attīstības jautājumos, kā arī īstenots pieredzes pārneses 
ar sadarbības pilsētu vebināru cikls par tēmām: 1. Pilsētas 
siltumapgāde; 2. Zaļās ielas; 3. Pilsētu datu modelēšana; 4. 
Vietējā pašvaldība kā biznesa iniciators; 5. Elektromobilitāte 
pilsētās; 6. Pilsētu “oglekļa” budžets; 7. Dziļā renovācija; 8. 
Pilsētas ziemas stratēģija 9. Pieredzes apmaiņas vebinārs ar 
Lahti pilsētu (Somija) “Iedzīvotāju personīgā oglekļa pēda 
izsekošana – pieredzes stāsti no Lahti pilsētas programmas 
CitiCap”.
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