RĪCĪBAS PLĀNS RĪGAI
1. PĀRVALDĪBA
1.1 LABA PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA
Mērķis 2025:
Izcila pārvaldība vairo rīdzinieku uzticību Rīgas vadībai un demokrātiskajam procesam. Kapitālsabiedrības
efektīvi strādā visu rīdzinieku labā. Pašvaldībai ir laba sadarbība gan ar valsts institūcijām, gan Rīgas
metropoles areāla pašvaldībām.
Rīcības:
1. Pārskatīt funkcijas un deleģējumus, veikt padziļinātus auditus departamentos, kapitālsabiedrībās un
aģentūrās. Vienoties par procedūru vienkāršošanu un caurskatāmības palielināšanu pašvaldībā.
2. Ieviest tādus stratēģiskos mērķus pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas nodrošina, ka tās darbojas efektīvi
un visu rīdzinieku labā. Ieviest OECD labas pārvaldības principus.
3. Noteikt principus, kā konkursa kārtībā ieceļ un apstiprina izpilddirektoru un citas vadošas amatpersonas.
Īstenot konkursu uz izpilddirektora un citiem amatiem.
4. Izstrādāt un ieviest sadarbības modeli ar Rīgas metropoles areāla pašvaldībām transporta plānošanas un
mobilitātes, izglītības sistēmas attīstības, vides aizsardzības un citās jomās.
5. Īstenot pāreju uz proaktīviem, uz iedzīvotājiem orientētiem pašvaldības pakalpojumiem.

1.2 PĀRVALDĪBA: LĪDZDALĪBA
Mērķis 2025:
Nodrošināta plaša iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā un iesaiste apkaimju dzīves organizēšanā.
Rīcības:

1.
2.
3.
4.
5.

Nodrošināt ērtu un pārskatāmu sabiedrības informēšanu ar īsceļiem, atvērtajiem datiem, informāciju
par sabiedriskajām apspriešanām un citām sabiedrības līdzdalības formām gan interneta vidē, gan
citos veidos.
Izveidot jaunu pieeju pilsoniskās sabiedrības, īpaši apkaimju biedrību, iesaistei lēmumu pieņemšanā,
kā arī sniegt atbalstu NVO administratīvajos jautājumos, lai stiprinātu to kapacitāti.
Paplašināt līdzdalības budžetu un plašāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību attīstības priekšlikumu
izstrādē un lēmumu pieņemšanā.
Veicināt apkaimju sabiedrisko centru izveidi, izmantojot esošo pašvaldības infrastruktūru (bibliotēkas
u.c. ēkas) un nodrošinot papildu telpas.
Vienoties par pieeju sabiedrības integrācijai.

1.3 PĀRVALDĪBA: DIGITĀLĀ ATTĪSTĪBA
Mērķis 2025:
Rīga izmanto mūsdienu digitālos risinājumus, lai padarītu pārvaldi atvērtāku un ietaupītu līdzekļus.
Rīcības:
1. Pārskatīt Rīgas domes Informācijas un tehnoloģiju centra darbību, vienojoties par pieeju mūsdienīgas
digitālās pārvaldes un inovāciju īstenošanai pašvaldībā virzībā uz viedās un ilgtspējīgās pilsētas
risinājumiem.
2. Veikt IT risinājumu auditu departamentos un kapitālsabiedrībās, veicinot centralizāciju un izmaksu
samazinājumu.

1.4 PĀRVALDĪBA: FINANSES
Mērķis 2025:
Līdzsvarots pašvaldības budžets, kas samazina budžeta deficītu un nodrošina pilsētas sociālo, ekonomisko
un vides mērķu sasniegšanu.

Rīcības:
1. Kopā ar Rīgas domes Finanšu departamentu un valdību izstrādāt risinājumus finanšu līdzekļu
pieejamībai pašvaldības mērķiem.
2. Nodrošināt nepieciešamo kapacitāti un projektu gatavību attīstības finansējuma piesaistei no dažādiem
publiskā finansējuma avotiem.
3. Nekustamā īpašuma nodokļu politikas pārskatīšana atbilstoši iedzīvotāju ilgtermiņa interesēm.

1.5 PĀRVALDĪBA: KORUPCIJAS NOVĒRŠANA
Mērķis 2025:
Rīgas pašvaldībā un tās kapitālsabiedrībās ir izskausta korupcija. Atjaunota iedzīvotāju uzticība Rīgas
domes darbam.
Rīcības:
1. Izveidot korupcijas novēršanas un apkarošanas plānu, tajā skaitā atskaites par publiskā finansējuma
izlietojumu, pilnveidota trauksmes cēlēju sistēma. Ieviesti lobēšanas atklātības principi.
2. Nostiprināt godīgu konkurenci un novērst korupcijas riskus publiskajos iepirkumos un nodrošināt līgumu
caurskatāmību, tai skaitā publiskojot iepirkuma līgumu darbu izmaksas pēc līguma izpildes.
3. Celt regresa prasības pret amatpersonām, kas atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu pašvaldībai vai tās
kapitālsabiedrībām.

2.

IZGLĪTĪBA
2.1. IZGLĪTĪBA: SKOLAS

Mērķis 2025:
Rīgas skolu izglītības kvalitāte paaugstinās. Pedagogi un izglītības darbinieki jūtas novērtēti un saņem
nepieciešamo atbalstu kvalitatīvam darbam. Skolās ir droša un iekļaujoša vide.
Rīcības:
1. Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu pilnvērtīgai izglītības un valsts īstenoto reformu
ieviešanai savās skolās.
2. Uzlabot skolu tīklu un vienoties par pieeju pedagogu piesaistei un profesijas prestiža celšanai, izmantojot
dažādus atbalsta rīkus, tajā skaitā atalgojuma palielināšanu.
3. Veicināt mūsdienīgu un drošu mācību vidi visās skolās (uzlabot tehnisko nodrošinājumu, izskaust
mobingu). Nodrošināt izglītības iestādēs vides pieejamību skolēniem ar invaliditāti.

2.2 IZGLĪTĪBA: PIRMSSKOLAS
Mērķis 2025:
Rīgā ikvienam bērnam ir pieejama vieta bērnudārzā. Pirmsskolu pedagogi un citi darbinieki saņem cienīgu
atalgojumu.
Rīcības:
1. Divu gadu laikā nodrošināt pirmsskolas izglītības pilnīgu pieejamību, risinot jautājumus gan pašvaldību,
gan privāto pirmsskolu un aukļu pakalpojumu jomā.
2. Plānojot 2021. gada budžetu, iezīmēt skaidru ceļu pirmsskolu jomā strādājošo atalgojuma celšanai, lai
risinātu pirmsskolu pedagogu trūkumu.
3. Vienoties par pieeju, kā Rīgas pirmsskolās veicināt mūsdienīgu izglītības procesu, kas mazina
nevienlīdzību, nostiprina valsts valodas zināšanas un 21. gadsimta prasmes pirms skolas gaitu
uzsākšanas.

2.3 IZGLĪTĪBA: SPORTS
Mērķis 2025:
Ieguldījumi sporta infrastruktūrā un atbalsts sporta skolām veicina sabiedrības veselību. Pašvaldība ir radījusi
pieejamu sporta vidi apkaimēs, veicina iedzīvotāju aktīvu iesaisti tautas sportā. Atbalsts profesionālajam
sportam popularizē Rīgas vārdu un stiprina identitāti.

Rīcības:
1. Pašvaldības finansējuma piešķiršana sporta organizācijām un sporta notikumiem ir līdzsvarota,
caurskatāma un godīga, tiek izveidots arī privāto sporta skolu atbalsta mehānisms.
2. Vienoties par pieeju pašvaldības sporta infrastruktūras attīstībai sadarbībā ar sporta federācijām un
valdību, kā arī tās pieejamības veicināšanai visu sporta skolu audzēkņiem.
3. Veicināt sakārtotākus un iedzīvotājiem pieejamākus skolu sporta laukumus un citu infrastruktūru, kā arī
nodrošināt plašāku atbalstu tautas sportam.

2.4 IZGLĪTĪBA: JAUNIEŠU IESAISTE UN INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Mērķis 2025:
Jaunieši Rīgā var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku – gan iesaistoties neformālās izglītības aktivitātēs, gan pavadot
laiku jauniešu centros. Interešu izglītības piedāvājums ir saistošs un mūsdienīgs.
Rīcības:

1.
2.
3.

Apstiprināt pieeju interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma uzlabošanai, izvērtējot satura
piedāvājumu, tā teritoriālo sadalījumu, kā arī iespējamo sadarbību ar privātajiem pakalpojumu
sniedzējiem. Rīkot tehniskās jaunrades dienas.
Padarīt pašvaldības telpas un āra infrastruktūru pieejamāku jauniešu brīvā laika pavadīšanai, lai
sniegtu atbalstu jaunatnes NVO, nodrošinātu vietu neformālajai izglītībai, jauniešu iniciatīvām un
brīvā laika pavadīšanai.
Izveidot platformu jauniešu iesaistei lēmumu pieņemšanā, izveidojot Jauniešu Rīgas domi, kā arī
ietverot citas mūsdienīgas pieejas jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.

2.5 IZGLĪTĪBA: SADARBĪBA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Mērķis 2025:
Rīga ir pilsēta ar zināšanās balstītu ekonomiku, kas sadarbībā ar augstskolām nodrošina pievilcīgu vidi
radošumam, inovācijām un pētniecībai.
Rīcības:

1.
2.

3.

Sadarbībā ar augstskolām Pārdaugavā izveidot “zināšanu jūdzi”, kurā ietilptu Latvijas Nacionālā
bibliotēka, trīs lielākās augstskolas un to kopmītnes.
Veidot plānu pašvaldības atbalstam ar augstskolām saistītajai uzņēmējdarbībai, sociālajām
inovācijām, zinātnes centriem, kā arī veidot tādu satiksmes infrastruktūru un rekreācijas iespējas, lai
maksimāli izmantotu augstskolu potenciālu.
Izveidot pieeju, kā pašvaldībai sniegt atbalstu studējošajiem, īpaši pašvaldības darbam svarīgās
jomās (ar stipendijām, prakses vietām u.c.)

3. KULTŪRA
Mērķis 2025:
Augstvērtīgs kultūras piedāvājums ir viena no Rīgas vērtībām, kas veido pilsētas identitāti, piesaistot tai
iedzīvotājus un viesus.
Rīcības:
1. Izveidot pieeju kultūras pasākumu plašākai īstenošanai apkaimēs ārpus pilsētas centra, izmantojot
bibliotēku, kultūras centru un citu pašvaldības ēku iespējas un atvieglojot pieeju telpām kultūras
pasākumu rīkošanai.
2. Izveidot pārskatāmu un prognozējamu konkursu programmu kultūras pasākumu un projektu
atbalstam, tai skaitā starptautisku festivālu, radošo kvartālu, dažādu mazākumtautību kultūras un
citiem projektiem.
3. Sadarbībā ar valdību vienoties par pieeju kultūras infrastruktūras attīstībai, renovācijas darbu
veikšanai un telpu pieejamības veicināšanai, kā arī pieprasījuma pēc mākslas objektiem radīšanai
pilsētvidē un sabiedriskajās būvēs. Veidot vienotu pārvaldību pašvaldības kultūras institūcijām.

4. MOBILITĀTE UN INFRASTRUKTŪRA
4.1 MOBILITĀTE: LIELIE INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI
Mērķis 2025:
Rīga bez bedrēm – ielikts pamats ceļu infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai. Izveidots un apstiprināts 7
gadu infrastruktūras atjaunošanas plāns. Rail Baltica projekta īstenošanā pārstāvētas Rīgas iedzīvotāju
intereses – ne tikai centrā, bet arī apkaimēs.
Rīcības:
1. Infrastruktūras glābšanas programma ielu, ietvju un tiltu kapitālajam remontam, ielu asfaltēšanai,
vienlaikus risinot kapacitātes problēmas Satiksmes departamentā. Izveidot steidzamo un neatliekamo
darbu sarakstu.
2. Vienoties par pieeju sastrēgumu mazināšanai ar tranzīta plūsmu novirzīšanu, multimodālo punktu
attīstību un viedo luksoforu ieviešanu.
3. Nodrošināta sadarbība ar valdību un apkaimēm, lai pārstāvētu pilsētas intereses Rail Baltic projekta
īstenošanā (pēc iespējas mazāk norobežotas apkaimes, projekts papildina veloinfrastruktūras tīklu un
uzlabo pilsētvidi).

4.2 MOBILITĀTE: SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Mērķis 2025:
Ērts, ātrs un pieejams sabiedriskais transports ir Rīgas mobilitātes mugurkauls, kas veicina braucēju skaita
pieaugumu uz privātā transporta samazinājuma rēķina. Ieviesti viedpilsētas risinājumi efektīvākai,
iedzīvotājiem ērtākai, drošākai un videi draudzīgākai pilsētvides attīstībai.
Rīcības:
1. Uzsākt sadarbības ar mērķi integrēt Pierīgas un dzelzceļa sabiedrisko transportu vienotā sistēmā ar
vienotu biļešu sistēmu, veidot integrētos mobilitātes risinājumus.
2. Pārplānot sabiedriskā transporta maršrutus (tajā skaitā precizēt atbildības sadalījumu), lai labāk
savienotu apkaimes un nodrošinātu iedzīvotāju vajadzībām optimālu maršrutu tīklu un maksimālu
sabiedriskā transporta pieejamību.
3. Ieviest papildu sabiedriskā transporta joslas un citus risinājumus, lai padarītu transportu būtiski ātrāku,
īpaši sastrēgumstundās. Izvērtēt ūdens transporta attīstības iespējas Rīgā.

4.3 MOBILITĀTE: VELO UN GĀJĒJI
Mērķis 2025:
Veloinfrastruktūra dod iespēju droši un ērti pārvietoties ar velosipēdu ikvienam rīdziniekam gan centra
virzienā, gan starp apkaimēm, veicinot riteņbraucēju īpatsvara palielināšanos. Rīgas ielas padarītas
atvērtākas gājējiem un cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabojot drošību, ērtumu un pieejamību.
Rīcības:
1. Izveidot veloinfrastruktūras plānošanas un ieviešanas nodaļu Satiksmes departamentā, lai veidotu plašu,
mūsdienu standartiem atbilstošu veloinfrastruktūras tīklu (gan ar pagaidu, gan pastāvīgo velojoslu
veidošanu), tai skaitā ar velocceļiem savienojot Rīgu ar Pierīgu.
2. Uzlabot gājēju drošību ar 30 km/h ātruma ierobežojuma zonu paplašināšanu, pakāpenisku ietvju un
gājēju pāreju uzlabošanu atbilstoši drošības un pieejamības standartiem, kā arī gājēju ielu ieviešanu.
3. Sākt darbu pie plašākas pilsētas infrastruktūras pārveides un veidot pilsētu atvērtāku cilvēkiem.

5. PILSĒTVIDE
5.1 PILSĒTVIDE UN DZĪVES KVALITĀTE
Mērķis 2025:
Pilsētvide Rīgā tiek veidota un uzturēta, ņemot vērā visu apkaimju iedzīvotāju vēlmes. Pilsētvide ir ar

saskanīgu dizainu un tā ikdienā veicina iedzīvotāju labklājību.
Rīcības:

1.
2.

3.
4.

Stiprināt pašvaldības institūciju sadarbību ar iedzīvotājiem, lai tiktu veidoti un uzturēti iedzīvotāju
vajadzībām atbilstoši pilsētdvides elementi (soliņi, apstādījumi, mākslas objekti u.c.).
Izstrādāt un ieviest publiskās ārtelpas vadlīnijas un Rīgas dizaina kodu.
Izvērtēt Tērbatas ielas kā gājēju ielas eksperimenta norisi un rezultātus un vienoties par pieeju
gājēju ielu attīstībai Rīgā.
Izstrādāt programmu Rīgas parku labiekārtošanai, kā arī jaunu skvēru, rotaļlaukumu un sporta
infrastruktūras izveidei apkaimēs. Veicināt pilsētas mazdārziņu, ekoloģisko kopienu zonu izveidi un
nostiprināšanu. Izveidot pilsētas galvenā dārznieka amatu.

5.2 KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Mērķis 2025:
Rīgas kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas, pilnveidotas un atvērtas cilvēkiem.
Rīcības:

1.

2.

3.
4.

Nodrošināt pašvaldības līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, veidojot jaunas
sadarbības formas, papildinot esošās vērtības ar pašvaldības pakalpojumu integrāciju un apkaimju
iniciatīvām (piemēram, Lielo kapu, Rīgas vēsturisko ūdenstorņu, Matīsa tirgus pārdomāta
izmantošana, skaidrojošās plāksnes izvietošana pie t.s. Uzvaras pieminekļa un citās vietās)
Nodrošināt pilnvērtīgāku Rīgas vēsturiskā centra un apkaimju vēsturiskās apbūves zonu vērtību
saglabāšanu, pārskatot būvvaldes darbu projektu saskaņošanā (veicināt būvprojektu pārdomātāku
iekļaušanu vērtīgajās ainavās).
Pārskatīt Rīgas pieminekļu aģentūras funkcijas. Rīgas arhitektūras pieminekļu un citu pieminekļu
saglabāšana un attīstība ar valsts institūciju iesaisti.
Atjaunot Rīgas kultūras pieminekļu inspekciju, kurai būtu kontroles funkcijas kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsardzībā.

6. VIDES AIZSARDZĪBA
6.1 ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Mērķis 2025:
Tiek samazināts Rīgā radīto atkritumu daudzums un ar mūsdienīgu apsaimniekošanas sistēmu veicināta
atkritumu pārstrāde.
Rīcības:
1. Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem nodrošināt ērtu, izdevīgu un saprotamu atkritumu
dalīto vākšanu iepakojumam, bioloģiskajiem un pēc iespējas – arī citiem atkritumu veidiem.
2. Ar pašvaldības iniciatīvām, vides izglītību un piemēru pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās mazināt
atkritumu daudzumu, īpaši vienreizlietojamās plastmasas izmantojumu, Rīgā. Vienoties par pašvaldības
atkritumu poligona tālāko nākotni.
3. Samazināt jūru piesārņojošo atkritumu nonākšanu Baltijas jūrā no Rīgas pludmalēm, Daugavas,
lietusūdens kanalizācijas sistēmas un citiem avotiem. Īstenot rīcības, kas novērš atkritumu nonākšanu
dabā.

6.2 VIDES KVALITĀTE
Mērķis 2025:
Rīgā tiek ilgtspējīgi izmantoti pieejamie resursi un vērtības, nodrošinot, ka gaisa, ūdens, augsnes, trokšņu un
citu veidu piesārņojums Rīgā tiek samazināts ar labākajām pieejamajām metodēm. Meži un citas dabas vērtības
tiek saglabātas.

Rīcības:

1.
2.
3.
4.
5.

Uzlaboti zaļā iepirkuma principi pašvaldības iestādēs (dodot priekšroku vietējai bioloģiski sertificētai
pārtikai u. c.), lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un bioekonomiku.
Gaisa piesārņojuma straujāka samazināšana, nodrošinot politisko atbalstu un resursus piesārņojuma
mazināšanas programmā aprakstītajām rīcībām (transporta, apkures, ielu tīrīšanas jomās).
Sāls piesārņojuma un tā negatīvo seku pakāpeniska samazināšana.
Vienoties par rīcību trokšņa piesārņojuma mazināšanai.
Identificēt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu bīstamo objektu un bīstamo kravu pārvadājumu
drošību un efektivizētu civilās aizsardzības pasākumus.

6.3 DABAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA
Mērķis 2025:
Unikālās Rīgas dabas vērtības tiek pārdomāti saglabātas un to potenciāls pēc iespējas labāk izmantots
rīdzinieku labklājībai.
Rīcības:
1. Izveidot koku stādīšanas un saglabāšanas programmu, jo īpaši veicinot ielu apstādījumu atjaunošanu,
sākt darbu pie informācijas apkopošanas par koku stāvokli Rīgā un to sniegto ieguldījumu rīdzinieku
labklājībā (piesārņojuma samazināšanas u. c. jomās).
2. Veidot pieeju Rīgas ūdensobjektu aizsardzībai un ūdensmalu atvēršanai un labiekārtošanai.

3.

Nodrošināt, ka Rīgas īpašumā esošie meži (gan Rīgas teritorijā, gan Rīgas tuvumā) tiek apsaimniekoti
atbilstoši pilsētnieku interesēm, samazinot kailciršu mežsaimniecībā apsaimniekotās platības, palielinot
to rekreācijas potenciālu un saglabājot ES aizsargājamos biotopus arī ārpus īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām.

6.4 KLIMATS
Mērķis 2025:
Rīga ir ceļā uz to, lai kļūtu par pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu Baltijā. Rīga ir paraugs tam, kā SEG emisiju
samazinājums var iet roku rokā ar sociālo mērķu sasniegšanu un labklājību. Panākt, ka klimata un
energoefektivitātes mērķu īstenošana ir horizontālā prioritāte visās politikas jomās.
Rīcības:

1.
2.

3.

4.

Uzsākt darbu pie Rīgas klimatneitralitātes plāna izstrādes, deleģējot atbildību par tā izstrādi un
īstenošanu sadarbībā ar zinātniekiem (potenciāli – Rīgas enerģētikas aģentūrai).
Apstiprināt pieeju finansējuma piesaistei pārdomātos ieguldījumos klimatneitralitātes jomā, īpaši
saistībā ar mājokļu energoefektivitātes un renovācijas programmām (potenciāli – piesaistot ES
finansējumu šīs pieejas izstrādei).
Izveidot Rīgas vides komunikācijas stratēģiju, kas iekļauj gan vides izglītību un atkritumu daudzuma
samazināšanu skolās, gan nodrošina plašāku sabiedrības informēšanu par mūsdienu vides
aizsardzības jautājumiem. Ar kampaņu palīdzību jāveicina iesaiste atkritumu šķirošanā, ilgtspējīga
transporta izmantošana un ēku renovēšanas programmu ieviešanai.
Veikt pasākumus, lai pielāgotos gaidāmajām klimata pārmaiņām (īpaši saistībā ar plūdiem,
intensīvām lietusgāzēm, karstuma viļņiem).

7. MĀJOKĻI
7.1 MĀJOKĻI: MĀJOKĻU PIEEJAMĪBA
Mērķis 2025:
Mājokļi ir pieejami gan zemu, gan vidēju ienākumu iedzīvotāju grupām un speciālistiem. Tiek veicināti videi
draudzīgi būvniecības principi.

Rīcības:

1.
2.
3.

Izstrādāt mājokļu politiku, kas veicinātu sociālos un pilsētas stratēģiskos mērķus (piemēram,
iedzīvotāju un jauno ģimeņu skaita pieaugums, speciālistu piesaiste).
Atjaunot un attīstīt mājokļu fondu Rīgā, izveidojot Rotācijas fondu un veicinot īres dzīvokļu būvniecību
zema enerģijas patēriņa ēkās, kā arī veicinot graustu sakārtošanu.
Sociālo dzīvokļu, darbinieku mājokļu un citu pašvaldības interešu integrēšana mājokļu politikā.

7.2 MĀJOKĻI: APSAIMNIEKOŠANA UN ENERGOEFEKTIVITĀTE
Mērķis 2025:
Rīgas mājokļu fonds tiek mērķtiecīgi atjaunots un iedzīvotāju dzīves līmenis uzlabojas, kamēr apkures ietekme
uz vides kvalitāti un klimatu samazinās ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību.
Rīcības:

1.
2.
3.
4.

Panākt, ka RNP kļūst par kvalitatīvu un nesadārdzinātu pakalpojumu sniedzēju, kas veicina dzīvokļu
īpašnieku biedrību izveidi un iedzīvotāju iesaisti namu apsaimniekošanā.
Izstrādāt principus un uzdevumus plašai energoefektivitātes projektu uzsākšanai (PESKO un ESKO
attīstība, atbalsts iedzīvotāju informēšanai par renovācijas ieguvumiem, kvartālu pieeja, integrētie
risinājumi, tipveida projekti u. c.).
Turpināt pilnveidot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību.
Izveidot pieeju pagalmu labiekārtošanai ar atbalsta programmām un iedzīvotāju līdzdalības
veicināšanu īpašumu apsaimniekošanā.

8. SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
8.1 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Mērķis 2025:
Moderni un visām mērķa grupām pielāgoti sociālie pakalpojumi veicina labklājību Rīgā un nodrošina iespējas
visiem rīdziniekiem būt ekonomiski aktīviem un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.
Rīcības:
1. Aizsākt darbu pie sociālo pakalpojumu pilnveides, novērtējot sociālo pakalpojumu ieguldījumu pilsētas
attīstībā. Pilnveidot atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti.
2. Vienoties par sociālajā jomā strādājošo atalgojuma palielināšanu, lai nodrošinātu darbinieku piesaisti un
kapacitāti sociālo jautājumu risināšanai (vardarbības ģimenē cēloņu novēršana, darbs ar riska grupām
u c.).
3. Izveidot pieejamības stratēģiju, kas iekļauj gan vides, gan iestāžu pieejamību, kā arī iespēju iegūt
informāciju saprotamā veidā.
4. Vienoties par pieeju veselības aprūpes izdevumu daļējai kompensēšanai senioriem un mazaizsargātām
sabiedrības grupām.

8.2 VESELĪBA
Mērķis 2025:
Palielinājusies veselības pakalpojumu un aprūpes pieejamība pašvaldības kompetences jomās.
Uzdevumi:
1. Izveidota pieeja Rīgas veselības iestāžu pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.
2. Atbalsts veselīga dzīvesveida izglītībai izglītības iestādēs un kampaņām, tajā skaitā zinātnē balstītas
informācijas nodošana par reproduktīvās veselības tēmām pusaudžiem. Iekštelpu gaisa kvalitātes
uzlabošana izglītības iestādēs.
3. Pieeja sabiedrības veselību veicinošas infrastruktūras attīstībai iedzīvotāju dzīvesvietu tuvumā un dabas
teritorijās.

8.3 DROŠĪBA
Mērķis 2025:
Rīgā cilvēki jūtas droši un pasargāti.

Rīcības:
1. Pārskatīt Rīgas pašvaldības policijas funkcijas, par prioritāti nosakot iedzīvotāju drošību, sabiedrisko un
pilsētvides kārtību, nodrošinot Rīgas domes saistošo noteikumu ievērošanu.
2. Nodrošināt aktīvu rīcību, lai novērstu vardarbību ģimenē, iesaistot arī sociālo dienestu konkrētu situāciju
cēloņu noskaidrošanā un to risināšanā, attīstot sadarbību ar nevalstisko sektoru.
3. Uzlabot drošību uz ielām (apgaismojums, videonovērošana u. c. rīki).

4.

Ierobežot azartspēļu pieejamību. Mazināt nelegālā alkohola un narkotisko vielu tirdzniecību un alkohola
pieejamību nakts stundās. Stiprināt programmas atkarību mazināšanai un prevencijai.

9. EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
9.1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN INVESTĪCIJAS
Mērķis 2025:
Rīga veicina ekonomisko darbību, kas saskan ar pilsētas mērķiem, gan atbalstot esošos uzņēmējus, gan
piesaistot jaunas investīcijas. Uzņēmēju vajadzības tiek uzklausītas un integrētas plānošanas dokumentos
un rīcības plānos.
Rīcības:
1. Uzlabot Rīgas pilsētas būvvaldes darbu (ātrs, profesionāls un konsultatīvs pakalpojums).

2.
3.
4.

Izveidot investīciju piesaistes komandu, kuras uzdevums sadarbībā ar LIAA būtu profesionāls un
mērķtiecīgs darbs ar potenciālajiem un esošajiem investoriem. Izmantot Rīgas brīvostas potenciālu
investīciju piesaistei.
Pilnveidot uzņēmējdarbības vidi (birokrātijas mazināšana pašvaldības institūcijās, cīņa ar ēnu
ekonomiku, infrastruktūras pielāgošana).
Apstiprināt Rīgas teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam.

9.2 RĪGAS TĒLS
Mērķis 2025:
Rīga piesaista talantus kā vieta, kur radoši strādāt, veidot karjeru un ģimeni dinamiskā vidē ar kvalitatīvas
izglītības, mājokļu, daudzveidīgas kultūras dzīves pieejamību. Rīga ir pilsēta, kuru vēlas apmeklēt, jo tā
pārsteidz ar kvalitatīviem kultūras piedzīvojumiem un pārdomātu pilsētvidi.
Rīcības:
1. Vienoties par pieeju Rīgas tēla pozicionējuma izveidei, izstrādāt un ieviest Rīgas tēla komunikācijas
stratēģiju.
2. Panākt talantu piesaisti Rīgai – aicinot mācīties, radīt un veidot profesionālu karjeru.

3.

Veicināt tūrismu un uzlabot tūrisma infrastruktūru.

9.3 INOVĀCIJAS UN JAUNUZŅĒMUMI
Mērķis 2025:
Pilsēta ir atvērta jauniem uzņēmumiem, radošajām industrijām, kas sekmē inovatīvu risinājumu rašanos,
esošo uzņēmumu izaugsmei.
Rīcības:
1. Nodrošināt piemērotu vidi jaunuzņēmumu attīstībai – ar telpām, testa vietām, notikumu atbalstu,
biznesa uzsākšanas atbalsta programmām (semināri, mentorings).
2. Sekmēt radošās industrijas attīstošu vidi, piemēram, ar Filmu fonda programmas attīstību un citiem
atbalsta mehānismiem.
3. Veidot sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmu.
4. Veicināt inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas (pašvaldība kā pirmais inovāciju klients, atvērtie dati,
mobilitāte).
5. Lai veicinātu inovāciju attīstību, ieviest īpašas pilotteritorijas pilsētvidē, kur izmēģināt un attīstīt jaunus
eksportspējīgus produktus.

