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Rīgas reģiona attīstības vispārējais mērķis 

Visas dzīves jomas cauraudoša kvalitāte - kļūstot par cilvēcīgi 
pievilcīgu, efektīvu, un arī atvērtu un tolerantu -    
konkurētspējīgu reģionu pasaules telpā 

 → cilvēka dzīves un sociālās dzīvesvides 

 → saimnieciskās darbības un produktu 

 → fiziskās telpas kvalitātes 

 

Attīstības balsti / virzītājspēki 

→ Mērķtiecīgi vadīts sadarbības process 

→ Rīga ar metropoli 

→ Nozīmīgie stratēģijas ieviešanas aģenti (stakeholders) 

→ Izcili uzņēmumi un institūcijas, izglītība un pētniecība 
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Stratēģiskais ietvars 



Rīga un metropoles telpa – attīstības vīzijā 

RĪGA UN METROPOLES TELPA 

Rīga - nacionāla un multikulturāla Z-Eiropas lielpilsēta – Latvijas un 

reģiona virzītājspēks. Paaudzes laikā Rīgas loma pieaugusi, tā 

kļuvusi par spēcīgāku organizējošo spēku labklājības un aktivitātes 

vairošanā reģionā, Latvijā un Baltijā. Tā attīstās kā dinamiski 

redzamākais un vienojošais centrs Baltijā. Rīga Baltijas jūras reģionā 

izceļas un pasaulē atpazīstama vairākās izcilības jomās. Reģions ar tā 

centru Rīgā ir Eirāzijas nozīmes, Z-D un A-R savienojumu, 

loģistikas mezgls, biznesa un kultūru sinerģijas vieta. 

 

Vēsturiski un arī nākotnē Rīga pastāvēs kā metropole saiknē ar 

pilsētu aptverošām telpām – Pierīgu un ārpus-Pierīgas laukiem, 

Rīgas līci un tā piekrasti.  

 



Rīgas metropoles procesi – izaicinājumi un iespējas 

    RĪGA & AGLOMERĀCIJA … 
 

… ADMINISTRATĪVAIS REĢIONS 

… URBĀNAIS FUNKCIONĀLAIS AREĀLS 

… ‘LIELRĪGA’  ??? 

… RĪGAS PILSĒTREĢIONS ??? 

     IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 
 

        +/-     0 %   REĢIONĀ 

           -     10 %  RĪGĀ 

           +    15 %   AGLOMERĀCIJĀ 



Attīstības stratēģija – Vadlīnijas metropoles areālam 

→ Vispārējās vadlīnijas 

 

→ Vadlīnijas atšķirīgām telpām  

     (Pierīga, Metropole, Lauki, Piekraste, …) 

 

APDZĪVOJUMA TELPISKĀ STRUKTŪRA 
 

PERSPEKTĪVĀ TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 
 

DABAS TERITORIJU TELPISKĀ STRUKTŪRA 
 

STARPREĢIONU SADARBĪBA 
 

ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS (PROJEKTU AREĀLI UN VIETAS) 

 

 

 



Telpiskā attīstība – Apdzīvojuma struktūra 

TERITORIJU  
SPECIALIZĀCIJA 
 

PROFILĒTI  
ATTĪSTĪBAS CENTRI 

RĪGAS 
METROPOLE 
 

PIEKRASTE 
 

LAUKI 
 

ĪPAŠĀS 
TERITORIJAS 



Telpiskā attīstība – Transporta infrastruktūra 

Z-D UN A-R   
SAVIENOJUMI 
 

DIFERENCĒTA  
SABIEDRISKĀ  
TRANSPORTA  
SISTĒMA 

LAIKA 
MINIMIZĀCIJA 
 

KVALITĀTE 
 

MEZGLI 



Telpiskā attīstība – Dabas teritorijas un ainavu telpas 

PIEKRASTE 
 

IELEJU 
TELPAS 

PIERĪGA 
 

LAUKI  
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Telpiskā attīstība – Starpreģionu sadarbība 

SADARBĪBAS TELPAS 
 

KŪLTŪRVĒSTURISKO 
UN DABAS VĒRTĪBU 
TELPAS 
 

KOMPLEKSĀ 
SAIMNIECISKĀS 
SADARBĪBAS TELPA 
 

RĪGAS LĪČA UN 
PIEKRASTES TELPA 
 

SADARBĪBAS 
KORIDORI 
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Telpiskā attīstība – Kompleksās attīstības areāli 

RAŽOŠANAS 
ATTĪSTĪBAS 
TERITORIJAS 
 

PIEJŪRAS JOSLA 
 

URBĀNĀS 
ATTĪSTĪBAS TELPAS 
 

REKREĀCIJAS, 
VIDES ATTĪSTĪBAS 
UN AIZSARDZĪBAS 
TERITORIJAS 
 

KOMPLEKSĀ 
SAIMNIECISKĀS 
SADARBĪBAS TELPA 
 



Attīstības programma - Teritoriālie risinājumi 



Attīstības programma - Teritoriālie risinājumi 

RĪGAS METROPOLE 

PIEKRASTE 

LAUKI 

ĪPAŠĀS TERITORIJAS 
 
 

Teritoriālais aptvērums 

Raksturīgās iezīmes un specifika 

Risināmie jautājumi 

Uzņēmējdarbības profils 

 
 

TERITORIĀLAIS APTVĒRUMS 

 Rīgas metropole tiek uzlūkota kā ar galvaspilsētu funkcionāli cieši 

saistīta ekonomiskās un sociālās kustības telpa, ko veido Rīgas pilsēta 

kopā ar tuvējām dažāda lieluma pilsētām (Jūrmalu, Olaini, Jelgavu, 

Baldoni, Salaspili, Ogri, Siguldu) un novadu pašvaldībām, kurās 

izteikta iedzīvotāju ikdienas svārstmigrācija. 



Attīstības programma - Teritoriālie risinājumi 

RAKSTURĪGĀS IEZĪMES UN SPECIFIKA 

- Izteikta iedzīvotāju svārstmigrācija;  

- Pieaugošs iedzīvotāju skaits;  

- Salīdzinoši augsts iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā līdz darbspējas vecumam; 

- Zems bezdarba līmenis; 

- Salīdzinoši augsts iedzīvotāju ieņēmumu līmenis ar tendenci pieaugt; 

- Liels uzņēmumu skaits; 

- Lielo transporta maģistrāļu telpiski un funkcionāli sadalītas teritorijas; 

- Daudzviet dzīvojamā apbūve applūstošajās teritorijās; 

- Meži ar salīdzinoši augstu antropogēno slodzi; 

- Liels dārzciemu (dārzkopības kooperatīvo sabiedrību) skaits un platība; 

- Liels atlūzu ciemu skaits un platība; 

- Pieaugošs ārvalstu imigrantu skaits; 

- Salīdzinoši augsts iedzīvotāju kredītsaistību slogs; 

- Salīdzinoši augstākas iedzīvotāju prasības attiecībā uz infrastruktūras kvalitāti; 

- Starptautiskais tūrisms; 

- Izglītības un zinātnes koncentrācija. 



Attīstības programma - Teritoriālie risinājumi 

RISINĀMIE JAUTĀJUMI 

- Koordinēta pilsētas / piepilsētas teritoriju attīstības plānošana un    
pārvaldība - sadarbība starp vietējām pašvaldībām, plānošanas 
reģioniem un valsts institūcijām; 

 

- Saskaņota transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta un  
apdzīvojuma attīstības plānošana; 

- Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību dažādo interešu saskaņošana; 

- Multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un   
attīstība Rīgas pilsētā un tās metropoles areālā kultūras, sporta, 
zinātnes un citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu 
norisei; 

-    Zaļo teritoriju un ekoloģisko koridoru saglabāšana; 

-    Apbūves izplešanās ierobežošana; 

-    Vietējās iniciatīvas un to loma piepilsētas un lielpilsētas saskarē.  

 



Attīstības programma - Teritoriālie risinājumi 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROFILS 

- Transports un loģistikas pakalpojumi, biznesa parku un 

industriālo teritoriju attīstība; 

- Starptautiskā sadarbība uzņēmējdarbības attīstībai, banku un 

komercpakalpojumi; 

- Saimniecības attīstība un jaunu tehnoloģiju izmantošana ražošanā; 

- Specializēts (veselības, darījumu, rekreācijas)  tūrisms; 

- Kultūras, sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumi; 

- Specializētā un netradicionālā lauksaimniecība. 

 



Attīstības programma un USEAct risinājumi 

Rīgas metropoles areāla urbānās attīstības          
rīcības plāns (LAP) 

Virzieni: 

- Politikas un instrumenti urbānās izaugsmes pārvaldībai 

- Plānošanas posms – iniciatīvas projekta pilotteritoriju urbānai 

pārveidei 

- Uzlabota pilsētplānošana un urbānās izaugsmes koordinācija 
 

Rīcību priekšlikumi 4 tematiskajās līnijās: 

- Urbānās izplešanās teritorijas 

- Mazdārziņi / dārzciemi 

- Degradētas, pamestas vai daļēji izmantotas industriālās teritorijas 

- Bijušo kūrortu teritorijas un objekti 

 



Rudolfs.Cimdins@rpr.gov.lv 

www.urbact.eu/useact 


