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Rīgas metropoles areāla urbānās attīstības izaicinājumi:                

USEAct projekts – impulss turpmākam rīcībām 



         URBACT II projekts 

Urban Sustainable Environmental Actions   

USEAct  
 

 

Pasākumi ilgtspējīgai 

pilsētvidei 
 

URBACT II USEAct  



USEAct projekta mērķis 

Projekta mērķis ir noteikt pilsētvides un biznesa attīstību: 

 - efektīvi izmantojot pilsētas resursus, īpaši zemes 

resursus; 

 - ar jaunām plānošanas metodēm un sadarbības pieeju 
 

 

 Projekts ir vērsts uz ilgtspējīgu risinājumu meklēšanu, lai 

pilnveidotu pilsētplānošanas procesu, orientējoties uz 

esošās infrastruktūras izmantošanu gan dzīvojamā 

fonda, gan uzņēmējdarbības attīstībā, mazinot tālāku 

jaunu teritoriju (zemes) izmantošanu, revitalizējot 

pilsētvides degradētās teritorijas un saglabājot vēsturiskā 

mantojuma elementus, un paaugstinot energoefektivitāti,  

samazināt uzturēšanas izmaksas  
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USEAct projekta 3 pīlāri: 

 

1. Plānošanas ietvars - efektīvi “urbānās izaugsmes 

pārvaldības”  instrumenti, lai mazinātu urbāno 

izplešanos (urban sprawl) un veicinātu urbāno teritoriju 

atkārtotu izmantošanu 
 

2. Vadības un normatīvo aktu ietvars, lai mudinātu, atbalstītu, 

pārvaldītu un kontrolētu (t.sk. sadarbībā ar citām 

ieinteresētajām pusēm) uz konkrētās vietas vajadzību balstītu 

urbāno teritoriju atkārtotu izmantošanu  
 

3. Specifiski rīki kvalitatīvu projektu īstenošanai sabiedrības 

ilgtermiņa vajadzību apmierināšanai 
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ES urbānā politika,                                     

virzība uz ES URBAN AGENDA 

URBACT projekti ES 

urbānās politikas 

«iedzīvināšanas»  

un Eiropas rītdienas pilsētu 

veidošanas instruments 

 
Paradigmu maiņa                         

no vairāk un jaunās vietās   

 uz  

 attīstību, atkārtoti izmantojot 

bijušo, atjaunojot, pārbūvējot, 

pārveidojot, «dzīvinot», …. 
EK Reģionālās politikas direktoriāta 

izdevums «Rītdienas pilsētas,                                                                          

Izaicinājumi, vīzijas,  ceļi uz priekšu»                                                    

-    pamats ES Urban Agenda                                                    

veidošanai 

 



ES urbānā politika, virzība uz URBAN AGENDA 

Viena no problēmām saistībā ar Eiropas harmonisku teritoriālo 

attīstību ir strauja jaunu platību apgūšana, kam par pamatu ir 

zema blīvuma apdzīvotu vietu izplešanās, sekojoši, pilsētu 

teritoriju paplašināšanās. 

  (ES Teritoriālās attīstības programma 2020) 

 

Urbānā izplešanās  - pilsētu teritoriju paplašināšanās un 

neliela blīvuma apdzīvoto vietu izplešanās ir viens no 

galvenajiem ilgtspējīgas teritoriālās attīstības 

apdraudējumiem;  

 sabiedriskie pakalpojumi ir dārgāki, un tos ir grūti nodrošināt, dabas 

resursi tiek pārmērīgi izmantoti, sabiedriskā transporta tīkli nav pietiekami, 

iedzīvotāji lielā mērā ir atkarīgi no automašīnu lietošanas, un pilsētās un 

to apkārtnē veidojas ievērojami sastrēgumi 

(„EK Reģionālās politikas ģenerāldirektoriāta izdevums 

 “Rītdienas pilsētas. Izaicinājumi, vīzijas, ceļi uz priekšu”, kopsavilkums) 
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Urbānā izplešanās 

Definīcija: 

Plašu, zema blīvuma apbūves teritoriju izplešanās tirgus 

apstākļos uz  pilsētai apkārtējām lauksaimniecības teritorijām 

To raksturo vāja plānošanas kontrole pār zemes 

sadalīšanu/parcelāciju. Attīstība tiek veikta plankumu veidā, 

izkaisīti un ar pārtraukumiem. Tā “pārlec” pāri teritorijām, 

atstājot lauksaimniecības zemes anklāvus   

Pilsētas, kas izplešas, ir pretmets kompaktām pilsētām - 

tajās ir daudz neizmantotu un tukšu teritoriju, kas norāda uz 

attīstības neefektivitāti un nekontrolētas izaugsmes sekām 

       (Eiropas Vides aģentūra)  
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ES urbānā politika 

 

 

Stratēģijas teritoriālai pārplānošanai (pilsētvides 

atjaunošana un pamestu, nolaistu vai neizmantotu platību 

atjaunošana vai atkārtota izmantošana) ir jau izstrādātas 

kohēzijas politikas kontekstā un varētu pildīt būtisku lomu 

nākotnē  
EK Reģionālās politikas direktoriāta izdevums 

 “Rītdienas pilsētas. Izaicinājumi, vīzijas, ceļi uz priekšu”,  

kopsavilkums 
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USEAct projekts                                                  

– impulss turpmākam rīcībām 

 

 Rīgas metropoles areāla 

urbānās attīstības           

rīcības plāns  
 

 (Urban transformation action plan of Riga Metropolitan area)  
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Ķekavas novada urbānā telpa 
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Ķekavas novada urbānā telpa 



Sākuma situācija – četras RPR problēmu teritoriju 

līnijas – sekojoši rīcības plāna 4 tematiskās līnijas 

 

• Urbānās 

izplešanās 

teritorijas  
 

• Mazdārziņi/dārz-

ciemi 
 

• Degradētas, 

pamestas, daļēji 

izmantotas 

industriālās 

teritorijas 
 

• Bijušās kūrortu 

teritorijas un 

objekti 

 

 



Problēmas 

1. Pierīgā notiek urbānā izplešanās, veidojas izkaisīti mājokļu 

ciemi – dzīvotnes  

 Daudzi ciemi ir fragmentāri apdzīvoti. Teritorijas raksturo 

kopīgas iezīmes – daļēji attīstīta tehniskā infrastruktūra, 

trūkstoša sociālā infrastruktūra, neizveidota publiskā ārtelpa, 

izjaukta vēsturiskā meliorācijas sistēma. Rodas nepietiekama 

kapacitāte bērnudārzos un skolās  

 

2. Mazdārziņu attīstība par pastāvīgi apdzīvojamām 

teritorijām bez atbilstošas sociālās un tehniskās 

infrastruktūras, atteikumi nodrošināt pakalpojumus, grūtības 

piekļūt glābšanas transportam, inženierkomunikāciju trūkums 

un grūtības tās ierīkot 
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Problēmas 

3. Rīgas metropoles areālā atrodas daudzas degradētas, 

pamestas vai daļēji izmantotas industriālās teritorijas un 

objekti.  

 Ogres trikotāžas kombināta gadījumā, ražošanai vai citām 

funkcijām, netiek izmantotas milzīgi plašās ar infrastruktūru 

nodrošinātās bijušā kombināta iekštelpas un kombinātam 

pieguļošās teritorijas.  

 

4. Bijušo kūrortu teritoriju un objektu degradācija. Vairāki 

agrāk plaši  pazīstami kūrorti - Ķemeri, Baldone, arī senākais 

Ogres kūrorts - vairs nestrādā un to bijušās sanatoriju ēkas 

stāv tukšas un  pārvēršas graustos vai ir tiek daļēji citādi 

izmantotas.  
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Rīgas un Pierīgas pašvaldību pretēji vērstās 

attīstības politikas  

 

URBACT II USEAct 

Pierīgā plānota jaunas apbūves iespējas 

aptuveni 1 milj. jaunu iedzīvotāju 

 

Rīgas politika: Rīga - kompakta pilsēta 

Pierīgas politika - plānota Pierīgas 

izaugsme - Rīgas teritorijas 

paplašināšanās - urbānā izplešanās aiz 

robežas 

 

Rīgas kodols 

Priekšpilsēta – 

mikrorajoni, jauktā 

apbūve 

Perifērija – savrupmāju 

un mazstāvu apbūve, zaļi 

zilā perifērija 



Iedzīvotāju izmaiņas  

RPR (%) 2007-2013 

URBACT II USEAct 
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Čempioni – Garkalnes un Mārupes novadi  
(autors S.Plēpe)  



RPR darba grupas dalībnieki 

 

 RPR darba grupas partnerpašvaldības 

URBACT II USEAct 

Darba grupas kodola dalībnieki 

 no RPR   

un pašvaldību speciālisti no: 

 Rīgas pilsētas 

 Jūrmalas pilsētas 

 Ogres novada 

 Siguldas novada 

 Limbažu novada 

 Tukuma novada 

 Ķekavas novada 

 Olaines novada 
 

 

 

Interesenti/dalībnieki uz vietām: 

- Politiķi  

- Pašvaldību speciālisti 

- Iedzīvotāji, vietējie aktīvisti 

- Uzņēmēju pārstāvji  

 
  

 



Līdzdarbības process:  rīcības plāns kā 

koprades vingrinājums          

 
USEACt projekta starptautiskie semināri 

un tikšanās 

USEACt projekta partneru seminārs Rīgā 
 

 

DG sanāksmes Rīgā un projekta partneru 

pašvaldībās - vietu studijas, prezentācijas 

un diskusijas   

– Ogre - jūlijs 

– Jūrmala - septembris 

– Ķekava - novembris 

– Olaine - decembris  

– Rīga - janvāris 

 

 

 
Network – Third seminar  Istanbul– Febru 2014 



Rīgas metropoles areāla 

urbānās attīstības rīcības 

plāns  

 
Mērķis, virzieni, rīcības 
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Rīcības plāna stratēģiskais mērķis un virzieni 

 

Stratēģiskais mērķis: 

Uzlabot sadarbību, veidojot kopīgu platformu un izpratni par 

kopīgas urbānās izaugsmes pārvaldības nepieciešamību 

Rīgas metropoles areālā, un inicēt pilotteritoriju plānošanu un 

pārveidi līdzdalības ceļā 

  

Plāna trīs virzieni:  

- Politikas un instrumenti urbānās izaugsmes pārvaldībai  

- Plānošanas posms - iniciatīvas projekta pilotteritoriju urbānai 

pārveidei 

- Uzlabota pilsētplānošana un urbānās izaugsmes koordinācija  
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Rīcības plāna pamatstruktūra 

VRP pamatstruktūra balstās uz 

3 pīlāriem: 
 

1. Urbānās izaugsmes pārvaldība 

(UIP) – zināšanu pārnese,  

urbānās politikas un turpmāko 

rīcību UIP integrēšana RPR 

Attīstības programmā                

2. Urbāno pārveides procesu 

veicināšana – iniciēta attīstības 

konceptu, telpisko stratēģiju un 

VRP izstrāde pilotteritorijām 

līdzdalības ceļā                        

3. Savstarpēja zināšanu apmaiņa 

un uzlabota sadarbība RMA 

vietējo pašvaldību starpā 

  

 

2 īstenošanas laiki: 
 

Rīcības, kuras sāktas un īstenotas 

projekta laikā 

Rīcības, kuras īstenojamas pēc 

projekta beigām 
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Rīcības plāna trīs virzieni 

1. VIRZIENS:  

 Politikas un instrumenti 

urbānās izaugsmes 

pārvaldībai (UIP) 
 

2. VIRZIENS:   

 Plānošanas posms – 

iniciatīvas projekta 

pilotteritoriju urbānai 

pārveidei 
 

3: VIRZIENS:   

 Uzlabota plānošanas un 

urbānās izaugsmes 

koordinācija 
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1. VIRZIENS:  

Politikas un instrumenti urbānās izaugsmes 

pārvaldībai (UIP) 

 

 
 RĪCĪBA 1.1.: Uzlabotas zināšanas 

par politikām un  instrumentiem 

UIP un izpratne par RMA urbānās 

izaugsmes problēmām 
 

 RĪCĪBA 1.2.: Rekomendācijas  

UIP politikām un turpmākām 

rīcībām integrētas RPR Attīstības 

programmā 
 

 RĪCĪBA 1.3.: Datu bāžu sistēmu 

izveide un uzlabošana UIP un 

urbānās izaugsmes monitoringam  
 

 RĪCĪBA 1.4.: Integrātas UIP 

stratēģijas izstrāde RMA 

 

 
URBACT II USEAct 



Priekšlikumi RPR turpmākajām rīcībām urbānās 

izaugsmes pārvaldības jomā 

Sagatavoti priekšlikumi RPR 

turpmākajām rīcībām urbānās 

izaugsmes pārvaldības jomā to  

integrācijai RPR Stratēģijā un 

Attīstības programmā 

- Integrētas urbānās izaugsmes 

pārvaldības (UIP) stratēģijas Rīgas 

metropoles areālam (RMA) izstrāde, 

aktualizācija 

- Pārveidojamu, atjaunojamu 

teritoriju/objektu prioritāšu noteikšana  

- RMA urbāno pārveides procesu 

monitorings 

- Zināšanu pārnese par urbānās 

izaugsmes pārvaldību  

- ………………. 
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2. VIRZIENS:  

Plānošanas posms – iniciatīvas projekta 

pilotteritoriju urbānai pārveidei 

  RĪCĪBA 2.1.  

 Pilotteritoriju noteikšana un 

rosinājums tām izstrādāt 

attīstības konceptus, telpiskās 

stratēģijas un vietējos rīcības 

plānus 
 

 RĪCĪBA 2.2.  

 Attīstības konceptu, telpisko 

stratēģiju un vietējo rīcības 

plānu izstrāde projekta 

pilotteritorijām 
 

 RĪCĪBA 2.3. 

 Atbalsts vietējām pašvaldībām 

turpināt darbības pilotteritorijās, 

piemērojot līdzdalības pieeju 

URBACT II USEAct 



No projekta 4 tēmām līdz reģiona nozīmes un 

pašvaldību turpmākās sadarbības pilotteritorijām 

 
Projekta gaitā vērtētas četru tematisko līniju  

   - urbānās izplešanās teritorijas  

 - mazdārziņi/dārzciemi  

 - degradētas, pamestas vai daļēji izmantotas industriālās teritorijas 

 -  bijušo kūrortu teritorijas un objekti 

teritoriju un objektu problēmas un pārveides iespējas  

 

Katrā tematiskajā līnijā noteiktas pilotteritorijas:  

 - Katlakalna ciema Ģipšstūris  

 - dārzciemi «Dzērumi» un «Jāņupes»  

 - bijušais Ogres trikotāžas kombināts  

 - Ķemeru kūrorta agrākā sanatorija «Līva» 
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Urbānās izplešanās teritorijas 

 Pilotteritorija:  

Katlakalna ciema Ģipšstūris  
 

Rīcības kopdarbībā:  

Urbānās izaugsmes pārvaldības 

stratēģija Rīgas metropoles 

areālam 

Telpiskās attīstības (strukturēšanas, 

pudurošanas», ievietošanas) 

stratēģija Rīgas un Ķekavas 

novada urbānās saskarsmes 

telpai                                    
(Rīgas un Baložu pilsētas, Krustkalni, 

Valdlauči, Katlakalns, Rāmava);  

Pilotprojekts – vietējais rīcības 

plāns izvēlētai Ķekavas    

novada dzīvotnei 

Lokālplānojumi, …. 
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Mazdārziņi un dārzciemi 

 
Pilotteritorijas:  

    dārzciemi «Dzērumi» un 

«Jāņupes» 
 

Rīcības kopdarbībā:  

- Rīgas plānošanas reģiona 

attīstības koncepts/vīzija 

mazdārziņu un dārzciemu attīstībai  

-   Olaines novada dārzciemu 

attīstības koncepcija sadarbībā ar 

RPR, Ķekavas novadu, u.c. - 

pilotprojekts citām pašvaldībām 

-   Dārzciema «Dzērumi» telpiskās 

attīstības stratēģija 

-  Pilotprojekts – vietējais rīcības 

plāns izvēlētam dārzciema 

kooperatīvam  
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Degradētās, pamestas, daļēji izmantotās 

industriālās teritorijas 

Pilotteritorija:  

 Ogres trikotāžas kombināts  
 

Rīcības kopdarbībā:  

Ogre - projekta pionieris  

- USEAct projekta ietvaros 

sagatavots vietējā rīcības plāna 

sākotnējais projekts 

 

Vietējais rīcības plāns Ogres 

trikotāžas kombināta pārveidei   

par daudzfunkcionālu ražošanas 

vai cita jauna veida izmantošanas 

objektu,  

 izmantojot USEAct projekta 

ietvaros sagatavoto sākotnējo 

vietējā rīcības plāna metu 
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Bijušo kūrortu teritorijas un objekti 
 

 

Pilotteritorija:  
Ķemeru agrākā sanatorija «Līva» un tās teritorija  

 

 Jūrmalas ieceres un rīcības 
Vīzija: Ķemeri ir starptautiski 
konkurētspējīgs un atpazīstams   
veselības kūrorts Baltijas jūras reģionā  
-   Publiskās un tūrisma infrastruktūras 

uzlabošana; daudzfunkcionāls 

interaktīvs dabas izglītības centrs; 

sanatorijas «Līva» demontāža, u.c. 
 

 

Rīcības kopdarbībā:  
Ķemeru reģenerācijas pilotprojekts -  

Ķemeru apkaimes sociālā un 

ekonomiskā atjaunotne, piemērojot 

USEAct projekta pieeju ar visu 

ieinteresēto pušu līdzdarbību 

 

4 

  
 



Projekta partneru ieceres teritoriju pārveidei 

Rīga 

   Centrāltirgus, Skanste,          

Granīta iela, Torņakalns 

Siguldas novads 

 Siguldas pils kompleksa 

atjaunošana 

    Siguldas jaunās pils  renovācija  

Limbažu novads   

 Bijušās ražošanas teritorijas 

revitalizācija Kr.Barona ielā 

 Degradētas teritorijas    

revitalizācija starp Mehanizācijas 

un Meliorācijas ielām 
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No projekta 4 tematisko līniju pilotteritorijām        

līdz reģiona nozīmes un pašvaldību turpmākās 

sadarbības pilotteritorijām 

 
    

 5 reģiona nozīmes 

plānošanas un urbānās 

pārveides 

pilotteritorijas               
4 tematiskajās līnijās  

 

 

 Turpmāk izvērtējamas un 

nosakāmas arī citas reģiona 

nozīmes urbānās pārveides 

pilotteritorijas, kuras plānojamas 

un attīstāmas sadarbībā ar 

pašvaldībām 
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   pašvaldību 

pilotteritorijas 
turpmākai plānošanai un 

pārveidei kopdarbībā, 

iesaistot visu ieinteresētos  

un sadarbībā ar RPR 

 

    
Turpmākajām rīcībām 

nepieciešams                         

politiskais akcepts!  



3. VIRZIENS: Plānošanas un urbānās izaugsmes 

pārvaldības koordinācija un zināšanu izplatīšana 

RĪCĪBA 3.1. 

Uzlabota reģionālā un vietējā 

plānošanas līmeņa savstarpējā 

atbilstība 
 

RĪCĪBA 3.2. 

Jaunu zināšanu par ilgtspējīgu  

urbāno attīstību un urbānās 

izaugsmes pārvaldību turpmāka 

ieguve un nodošana publiskajam 

sektoram 
 

RĪCĪBA 3.3. 

Uzlaboti komunikācijas instrumenti 

urbāno izaugsmes problēmu un 

iespējamo ilgtspējīgo risinājumu 

labākai izpratnei 

URBACT II USEAct 

Mārupe, foto Dmitrijs Purgalvis 



Pašvaldību aptauja par 

prioritāri atjaunojamām, 

sakārtojamām un 

pārveidojamām teritorijām 
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Pašvaldību aptauja par prioritāri atjaunojamām, 

sakārtojamām un pārveidojamām teritorijām  

 USEAct projekta ietvaros 

 16 Pierīgas un projekta partneru pašvaldību aptauja par 

pašvaldības 1 - 3 prioritāri sakārtojamām, atjaunojamām un 

pārveidojamām teritorijām projekta četrās tematiskajās līnijās:  

 - urbānās izplešanās teritorijas 

 - mazdārziņi/dārzciemi  

 - degradētas, pamestas vai daļēji izmantotas industriālās teritorijas  

 - bijušo kūrortu teritorijas un objekti 
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Pašvaldību izvirzītās prioritāri atjaunojamās un 

pārveidojamās teritorijas un objekti 

104 priekšlikumi no visām 

16 aptaujā iesaistītajām 

pašvaldībām 

Pašvaldību prioritātes: 

- 19 urbānās izplešanās teritorijas 

- ciemi, ietverot arī citas  

apdzīvotas vietas 

- 27 mazdārziņu/dārzciemu 

teritorijas 

- 36 industriālās teritorijas un 

objekti 

-  7 kūrortu un rekreācijas 

teritorijas un objekti 

- 12 citas teritorijas  

 

    Pašvaldību izvirzītās prioritāri atjaunojamās un 

pārveidojamās teritorijas un objekti 

     (2014. gada pašvaldību aptaujas dati) 
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Prioritāri sakārtojamas un pārveidojamas urbānās 

izplešanās teritorijas 

Pašvaldību atbildēs norādītas 19 

prioritārās urbānās izplešanās, kā 

arī citas pārveidojamas teritorijas: 

 Bebrupļava un Spilves ciems Babītes 

novadā  

 Berģu, Bukultu un Sunīšu ciemi 

Garkalnes novadā 

 Tukuma Jumpravas ielas pierobeža 

Tumes pagastā 

 Kadagas ciems Ādažu novadā 

Ulbrokas, Sauriešu un Upesleju ciemi 

Stopiņu novadā, u.c.  

  

Dzīvotņu ciemi iedalās:  

 ciemos, kur apbūve pabeigta  

 ciemos, kur apbūve turpinās 

 ciemos, kur apbūve uzsākta, bet 

neturpinās 

 teritorijas/ciemi, kur apbūve nav 

    uzsākta  

 URBACT II USEAct 

Prioritāri sakārtojamas un pārveidojamas urbānās izplešanās 

teritorijas (2014. gada pašvaldību aptaujas dati) 

 



Prioritāri sakārtojamās un pārveidojamās 

mazdārziņu/dārzciemu teritorijas 

Pašvaldību atbildēs norādītas 30 

mazdārziņu/dārzciemu 

teritorijas 

Izvirzītās teritorijas vairākumā 

gadījumu pārveidojas par 

pastāvīgi apdzīvotiem 

dāzciemiem 

 Paredzēta mazdārziņu pārveide 

arī citām funkcijām vai to 

sakārtošana, saglabājot  

dārzkopībai 
 

Mazdārziņu/dārzciemu grupas:  

Dārzciemi - teritorijas pārveides 

procesā par pastāvīgi 

apdzīvotiem ciemiem   

Mazdārziņi - ar nelegālas 

būvniecības pazīmēm  

Mazdārziņi, kuru saglabājuši savu 

sākotnējo funkciju - dārzkopība 

 URBACT II USEAct 

Prioritāri sakārtojamās un pārveidojamās 

 mazdārziņu/dārzciemu teritorijas (2014. pašvaldību 

aptaujas dati) 

 



Prioritāri atjaunojamās un pārveidojamās 

industriālās teritorijas un objekti 

Pašvaldību atbildēs norādītas 36 

teritorijas un objekti, t. sk. 

neizmantotas lauksaimniecības 

zemes: 

Bijušo rūpnīcu ēkas, industriālās 

teritorijas (Rīga, Carnikavas un 

Ogres novads, u.c.)  

Funkcionējošas industriālās teritorijas 

(Rīga) 

Angāru un remontdarbnīcu 

kompleksi, garāžas (Babītes, 

Salaspils un Siguldas novads)  

Bijušie militārie objekti (Carnikavas 

novads)  

Neizmantotas lauksaimniecības 

zemes (Ķekavas novads, u.c.) 

Jaunie biznesa/loģistikas parki, 

(Ķekavas novads)  
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Prioritāri atjaunojamās un pārveidojamās industriālās 

teritorijas (2014. gada pašvaldību aptaujas dati) 



Prioritāri atjaunojamie kūrorti un objekti  

 
Kūrortu teritoriju attīstībā 

ieinteresētās pašvaldības:   

Jūrmala (Ķemeri), Ogres,   

Carnikavas un Siguldas novadi 
 

Pašvaldību atbildēs norādītas             

8 kūrortu teritorijas un objekti: 

Jūrmala, Ķemeru attīstības teritorija - 

Ķemeru parks, Ķemeru “jaunais 

parks”, bijušās sanatorijas “Līva” 

teritorija 

Ogre - vēsturiskā sanatorija 

„Saulstari”  

Sigulda - Siguldas pils komplekss un 

sanatorija “Senleja”  

Carnikavas novads – Lilastes agrākā 

rekreācijas teritorija un Leveru 

ezera  apkārtne 

 

 URBACT II USEAct 

Prioritāri atjaunojamie kūrorti un objekti   

(2014. gada pašvaldību aptaujas dati) 

 



Citas prioritāri atjaunojamas un pārveidojamas 

teritorijas 

Iedalāmas 3 grupās: 

• Rekreācijas objektu attīstība -   

 meža teritorija (Ķekava), bijušās 

muižas teritorija (Stopiņi), zaļā zona 

(Salaspils) 
 

• Daudzfunkcionālu teritoriju 

reģenerācija -  

 pilsētas daļas (Rīga), ostas teritorija 

(Jūrmala) 
 

• Vietu ar dažāda piesārņojuma  

problēmām pārveide/risināšana - 

trokšņa piesārņojums (Stopiņi), 

rekultivējama izgāztuves teritorija 

(Ādaži) 

Pašvaldību atbildēs sniegto citu prioritāri pārveidojamo 

teritoriju skaits  
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Pārdomām, diskusijai un rīcībām  

ATZIŅA 

Plašs spektrs – 

daudzveidīgāka teritoriju 

un pārveides 

nepieciešamība 

 

REZULTĀTS 

Iegūts pirmais plašākais 

prioritāri sakārtojamo, 

atjaunojamo un 

pārveidojamo teritoriju 

“grozs” 

 

 

RPR TURPMĀKĀS RĪCĪBAS: 

• «Grozs» izvērtējams, 

pilnveidojams tematiski un 

paplašināms teritoriāli (RPR), 

monitorējams 

• Veidojamas tematiskās 

sadarbības platformas - 

pašvaldību u.c. interesentu 

tīklošana, informācijas 

apmaiņa, pieredzes 

pārņemšana 

• Kopīgi projekti  

• Darbnīcas, semināri, 

konferences 
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Rīgas metropoles areāla 

urbānās attīstības 

rīcības plāns  

 
 

 

Projekta galvenie rezultāti 
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1.  Iegūtas zināšanas par jaunām plānošanas un partnerības 

 pieejām, gūta un izplatīta pieredze par urbānās attīstības 

 jautājumiem      

  

2. Sagatavotas rekomendācijas Rīgas plānošanas reģiona 

turpmākajām rīcībām urbānās izaugsmes pārvaldības jomā, 

tās integrētas attīstības programmā 

 

3. Izvēlētas četru projekta tematisko līniju pilotteritorijas un 

iniciēta to plānošana turpmākām pārveidēm 

  

Turpmākajām rīcībām nepieciešams                         

politiskais  akcepts!  

  

Projekta galvenie rezultāti:  

 



4. Veikta 16 vietējo pašvaldību aptauja. Vietējās pašvaldības 

identificējušas savas prioritārās teritorijas un objektus 

pārveidei projekta četrās tematiskajās līnijās   

    

 5. Uzlabota sadarbība, iezīmējot kopīgu sadarbības 

platformu turpmākajām aktivitātēm urbānās attīstības jomā 

un Rīgas metropoles areāla urbānas izaugsmes pārvaldības 

stratēģijas izstrādei 

    

 Turpmākajām rīcībām nepieciešams     

                     politiskais akcepts! 

Projekta galvenie rezultāti:  

 



Skatoties 

nākotnē 
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Rīcības plāna īstenošana  
noslēdzoties USEAct projektam  

  

GALVENĀS turpmākās 

darbības līnijas un 

rīcības, izrietošas no 

USEAct projekta   

-   Plānošana un pilotprojektu 

 attīstība 

- Kopīgas sadarbības 

platformas un rīcības 

- UIP stratēģijas izstrādes 

process 

- Jauns(i) URBACT III u.c.    

projekti 

 

 
URBACT II USEAct  

Doug Griswold/KRT 



Rīgas metropoles areāla urbānās 

attīstības izaicinājumi 

RPR urbānā politika 
 

Kompaktas Rīgas 

attīstība 
Pierīgas urbānās 

izaugsmes pārvaldība 

Mazo un vidējo pilsētu 

«dzīvināšana»  

     

   Ciemu plānošana 

   Apkaimju reģenerācija  
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Ivana Tosica - URBACT eksperta - viedoklis 

par RPR Rīcības plānu  

Vietējais rīcības plāns paredz apzināt 

iespējamos izaugsmes instrumentus, tai pašā 

laikā aplūkojot konkrētas vietas.  

Uzdevums nepavisam nav viegls, jo lielākā 

plānošanas vara ir vietējo pašvaldību rokās, 

nacionālajam un reģionālajam līmenim  

plānošanas vara ir vāja un politiskā vēlme 

sākt rīkoties stingrāk, lai aizstāvētu publiskās 

vērtības, ir ļoti limitēta.  

(Planning and urban sprawl, 

Ivan Tosics.  

 http://urbact.eu/planning-and-urban-sprawl) 

 

The LAP aims to explore feasible growth management tools while 

dealing also with concrete sites. The task is not easy at all until 

most planning power is at the municipal level and the national 

and regional level has only weak planning power and very limited 

political will to step up stronger in the defence of public values.  

URBACT II USEAct 

Ivans Tosics, 

URBACT Tematiskā 

pola menedžeris) 

 

  



Contact email  

www.urbact.eu/useact 
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