
 
Divu dienu apmācību seminārs attīstības plānošanas speciālistiem 

  
Vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrāde: 

 esošā situācija, problēmas un izaicinājumi  
 

Rīgas pieredze attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē un uzraudzības veikšanā 

Guntars Ruskuls 
Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta 
Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs 

 

 
  

 
  
 

Viesnīca „Medzābaki”, Lilaste, Carnikavas novads  
9.-10.maijs, 2013.gads 

 



Dokumentu hierarhija 



Aktivitātes 

Septembris - aprīlis Marts - Septembris 



Tematiskās apspriedes ar sabiedrību 

• Transporta jautājumu sanāksme 
 
• Uzņēmējdarbības jautājumu sanāksme 
 
• Izglītības un kultūras un sporta jautājumu sanāksme 
 
• Pārvaldības jautājumu sanāksme 
 
• Vides jautājumu sanāksme 
 
• Sociālo un veselības jautājumu sanāksme 
 
• Mājokļu jomas sanāksme 
 
• Rīgas un apkārtējo pašvaldību sadarbības sanāksme 
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Paplašinātās tematiskās darba grupas un 
atsevišķas tikšanās ar šādām organizācijām 

 
• Rīgas satiksme,  

• Rīgas pilsētas izpilddirekcijas,  

• RD Satiksmes departaments,  

• Rīgas meži,  

• RD Īpašuma departaments,  

• VAS „Latvijas dzelzceļš”,  

• VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”,  

• Rīgas brīvostas pārvalde, I 

• Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS",  

• AS „Rīgas starptautiskā autoosta”,  

• Latvijas Riteņbraucēju apvienība,  

• Biedrība Rīgas Velo nedēļa, SIA „Velokurjers” 

• Rīgas enerģētikas aģentūra,  

• RD Mājokļu un vides departaments,  

• SIA „Rīgas ūdens”,   

• AS „Latvenergo",  

• AS „Rīgas siltums",  

• AS „Latvijas Gāze",  

• RPA „Rīgas gaisma” 
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• „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”,  

• DnB Nord Bankas Ekonomikas eksperts,  

• AS „ BDO”,  

• Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK),  

• Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija,  

• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

• LR Ekonomikas ministrija, 

• Rīgas brīvostas pārvalde,  

• SIA „Dekoru fabrika”,  

• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija , Grindeks,  

• LETERA,  

• RDS Arhitekti 

• RD Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD),, 

• Latvijas Kultūras centru asociācijas valde,  

• biedrība „Latviešu tautas mākslas savienība”,  

• Dziesmu svētku padome, biedrība 

•  "Latvijas Vecāku kustība",  

• nodibinājums „Rīga 2014”,  

• Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

• Informācijas tehnoloģiju centrs (ITC),  

• Apmeklētāju pieņemšanas centrs,  

• Rīgas domes Ārlietu pārvalde,  

• RD Finanšu departaments,  
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• Rīgas Pašvaldības policija,  

• SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”,  

• LR Veselības ministrija,  

• LR Valsts policija,  

• biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””,  

• biedrība „Latvijas Samāriešu apvienība”,  

• nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”,  

• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,  

• LR Labklājības ministrija,  

• asociācija „Alpa” 

• Baltijas vides forums 

• LU,  

• SIA „Rīgas meži“,  

• Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele”,  

• Biedrība "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija“ 

• SIA „Rīgas nami”,  

• SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, 

•  SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”,  

• SIA „Merks”,  

• Asociācija – Latgales priekšpilsētas attīstībai,  

• RTU,  

• PKC 

• LAS 
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Grūti pateikt/ NA

Pilsētas ekonomika, kas balstīta uz radošo jomu attīstību (atzītu 
un panākumiem bagātu rakstnieku, mākslinieku, mūziķu un 

dizaineru pilsēta)

Pilsētas ekonomika, balstīta uz zinātnes sasniegumiem

Pilsēta kā populārs atpūtas un darījumu tūrisma galamērķis

Pilsētas ekonomika, balstīta uz tranzītu un loģistiku

Pilsēta ar attīstītu rūpniecību

%

%

Bāze: visi respondenti, n=2007

Prioritātes domājot par Rīgu 2020. gadā  

Kurš no šiem raksturojumiem, Jūsuprāt, ir pats svarīgākais, domājot par ekonomiku Rīgā 
2020.gadā?  

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

Pilsēta ar daudzveidīgu kultūras dzīvi

Pilsēta ar ģimenisku sabiedrību

Pilsēta ar izglītotu sabiedrību

Pilsēta ar veselīgu sabiedrību

Pilsēta ar sociāli atbalstītu un aprūpētu sabiedrību

%

%

Bāze: visi respondenti, n=2007

Kurš no šiem raksturojumiem, Jūsuprāt, ir pats svarīgākais, domājot par 
iedzīvotājiem, sabiedrību Rīgā 2020.gadā?  

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

 

Prioritātes domājot par Rīgu 2020. gadā  
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Grūti pateikt/ NA

Pilsēta, kurā ir ātri un ērti pārvietoties ar sabiedrisko un 
personisko transportu

Pilsēta ar kvalitatīviem un pieejamiem mājokļiem

Pilsēta, kuras apkaimēs/mikrorajonos ir nodrošināta 
pamatpakalpojumu pieejamība (piemēram, veikali, skolas, 

poliklīnikas u.c.)

Tīra, sakopta, zaļa pilsēta

Droša pilsēta

%

%

Bāze: visi respondenti, n=2007

Kurš no šiem raksturojumiem, Jūsuprāt, ir pats svarīgākais, domājot par 
pilsētvidi Rīgā 2020.gadā?  

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

Prioritātes domājot par Rīgu 2020. gadā  



Pretrunas 



Rīgas aglomerācija 



Diskusijas ar kaimiņiem 







Integrēta pieeja 



Neintegrēta pieeja 



Rīgas Ilgtermiņa attīstības 

stratēģija līdz 2025.gadam  

Rīgas attīstības programma  

2010.-2013.gadam  

STRATĒĢIJA 

Stratēģijas uzraudzības sistēma 

(SUS) 

Uzraudzības prakse Rīgas pilsētā - 
Stratēģijas uzraudzības sistēma 

(SUS) 



Ikgadējā pārskata saturs 

 Stratēģijas izpildes uzraudzība un novērtēšana 

 Rīgas pilsētas attīstības raksturojums    

Rīgas pilsētas ekonomikas raksturojums 

Pārvaldība 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžets   

 Iedzīvotāju viedoklis     

 Īstenoto Eiropas Savienības projektu analīze  

 Stratēģijas īstenošanas process (strukturēts pa mērķiem) 

 Kopējie secinājumi un priekšlikumi   

 Mērķu rādītāju dinamikas analīze   

 Rīgas stratēģijas pārskata sagatavošanā izmantotie materiāli  



Informācijas ieguves avoti 

RD Pilsētas attīstības 

departaments 

Nozaru 

eksperti 

Iedzīvotāju 

viedoklis 

Pārskats 

RD iestādes un 

struktūrvienības 

 

Ārēji avoti 

(Lursoft, LR CSP, 

mediju monitorings 

u.c.) 

 



*2007.-2012.gadā respondenti vērtēja sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti, gājējiem un transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāti. 2012.gadā papildus tika 

vērtēta arī esošo veloceliņu kvalitāte un iespējas pārvietoties ar velosipēdu.  

 

Iedzīvotāju viedoklis 
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1,71 
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(M8) Augoša, daudzveidīga un partnerīga 

ekonomika 

(M12) Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli 

(M11) Droša pilsētvide 

(M13) Efektīvas pārvaldes pilsēta 

(M6) Sociāli atbalstīta un aprūpēta 

sabiedrība 

(PM4) Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām 

apkaimēm 

(M9) Ērti un ātri saniedzama pilsēta* 

(PM1) Izglītota un prasmīga sabiedrība 

(M10) Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti 

(M5) Ģimeniska, veselīga un aktīva 

sabiedrība 

(PM2) Radoša un eiropeiska pilsēta ar 

augstvērtīgu kultūras dzīvi 

06.2012. 

05./06.2010. 

07./08.2007. 

ļoti apmierināts ļoti neapmierināts 

Avots: Sabiedriskās domas pētījums “Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori” , SKDS 

 



Iepirkšanās, 

sportošana,  

mācības,  

algota darba 

veikšana, 

kultūras 

pasākumu 

apmeklēšana 

u.c. 

 

Rīgas iedzīvotāju veiktās aktivitātes savā 
apkaimē procentos no pilsētā veiktajām 

aktivitātēm 2012. gadā 
 



struktūrvienība / mērķis PM1 PM2 PM3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

Finanšu departaments                           

Pilsētas attīstības departaments                           

Īpašuma departaments                           

Izglītības, kultūras un sporta departaments                           

Labklājības departaments                           

Satiksmes departaments                           

Mājokļu un vides departaments                           

Apmeklētāju pieņemšanas centrs                           

Informācijas tehnoloģiju centrs                           

Rīgas Tūrisma attīstības birojs     

Ārlietu pārvalde                           

Sabiedrisko attiecību nodaļa                           

Rīgas Pašvaldības policija                           

Rīgas pilsētas būvvalde                           

Rīgas Austrumu izpilddirekcija                           

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija                           

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija                           

RPA "Rīgas Enerģētikas aģentūra"                           

RPA "Rīgas gaisma"                           

RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"                           

SIA "Rīgas meži"                           

Iesaistītās RD struktūrvienības 
 





Mājas lapa www.sus.lv  

Resursi internetā 

 

http://www.sus.lv/




Dažas atziņas 

• Mērķgrupu iesaistē jādemonstrē jau pirmie 
koncepti 

• Pretrunas starp mērķgrupu (valsts, uzņēmēji, 
aglomerācija, iedzīvotāji) uzstādījumiem 

• Jāsadarbojas ar kaimiņiem 

• Daudz rekomendāciju, ieteikumu un vadlīniju 
kā rezultātā dokumenti sanāk pārāk plaši 

• SUS jāpārveido no konstatējošā uz 
ietekmējošo instrumentu 

 

 



Paldies par uzmanību!  

 
 
 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts 
„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu 

Rīgas plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 

integrācijas fondu. 

 


