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Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien, 5. maijā, atbalstīja lēmumprojektu par trīs viedpilsētas tehnoloģiju testēšanas jeb
pilotteritoriju izveidošanu galvaspilsētā. Tādas plānots attīstīt VEF apkaimē, Latvijas Universitātes ēku kompleksa teritorijā
Torņakalnā, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes apkārtnē Ķīpsalā.
Šādas teritorijas tiks veidotas, turpinot Rīgas kā viedpilsētas attīstību. Tās veicinās ērtāku pašvaldības pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem, samazinās iedzīvotāju izdevumus par pašvaldības nodrošinātiem pakalpojumiem, palīdzēs izmantot jauno tehnoloģiju
potenciālu ekonomikas izaugsmei un komersanti varēs vienkāršāk un ātrāk izvietot savus prototipus pilsētvidē.
Viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijas programmu uzdots realizēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, bet citām
pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām tiks uzdots iesaistīties viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritoriju
programmas īstenošanas procesā un sniegt atbalstu programmas īstenošanas procesā.
“Pilotteritorijas ir atbalsts ekonomikas izaugsmei. Mēs gaidīsim pieteikumus no uzņēmējiem un inovatoriem, kuriem būs vēlme
testēt savas tehnoloģijas pilsētvidē. Mēs ceram, ka pilotteritorijās testētās viedpilsētu tehnoloģijas būs noderīgas gan Rīgas
darbības uzlabošanai klimata un mobilitātes jomā, gan, ka tās būs iespējams eksportēt ārpus Latvijas robežām,” skaidro Pilsētas
attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.
Viedpilsētas darba grupu Pilsētas attīstības departaments izveidoja 2020. gada sākumā, un tajā darbojas pašvaldības speciālisti,
dažādu nozaru eksperti un vadošo uzņēmumu pārstāvji. Darba grupas mērķis ir nodrošināt iekšējo informācijas apriti pašvaldībā
par Rīgā pielietotajām viedpilsētu tehnoloģijām, vērtēt un lemt par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī veidot, uzturēt un attīstīt
sadarbību starp pašvaldības speciālistiem, tās kapitālsabiedrībām un augstākajām mācību iestādēm viedpilsētu risinājumu attīstībā

un ieviešanā, tostarp kopīgiem spēkiem piesaistot arī investorus.
Pilsētas attīstības departaments jau 2019. gadā sāka aktualizēt un pievērst uzmanību viedpilsētas jēdzienam un ar to saistītajām
aktivitātēm, papildus sniedzot instrumentus, kas sekmētu arī tūlītēju mērķa sasniegšanu – pārveidotu Rīgas domes grantu
programmu “Atspēriens”. Arī šogad programma “Atspēriens” būs orientēta viedpilsētu ideju atbalstam.
Galīgais lēmums par pilotteritoriju izveidošanu un to robežām vēl būs jāpieņem domes sēdē.
Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts:
martins.vilemsons@riga.lv.
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