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PROGRAMMA 
 

09.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija 
  

ATKLĀŠANA 

10.00 – 10.30 
Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs  
Eiženija Aldermane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja  
Inta Šimanska, biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse direktores p.i. 

  

FAKTU LABORATORIJA 

10.30 – 11.45 

Atskats uz paveikto 2014. gadā, Ilona Stalidzāne, RD Izglītības, kultūras un sporta 
departaments 
Pētījuma rezultāti par sabiedrība integrācijas jautājumiem Rīgā, Arnis Kaktiņš, Tirgus 
un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS 
Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta, nodibinājums Rīga 2014 /tiek saskaņots/ 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises Rīgā, Linda Jākobsone, 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts 

  

11.45 – 12.00 RĪGAS DOMES UN NVO SADARBĪBAS MEMORANDA PARAKSTĪŠANA 

 Lai parakstītu Memorandu nevalstisko organizāciju pārstāvji ir aicināti iepriekš pieteikties 
un iesniegt nepieciešamos dokumentus, kā arī deleģēt pārstāvi. 

  

12.00 – 13.00 ĒD KĀ RĪDZINIEKS, pusdienas 
  

13.00 – 15.30 DOMDARBNĪCAS 

I Darbnīca 

Rīga – veselīga 
pilsēta, 

veselīgai 
nākotnei 

Veselību nevar nopirkt krāšņos iepakojumos un dažādos daudzumos veikalā. Tā sākas ar 
katru no mums. Arī veselīga pilsēta ir ne vien sakārtota infrastruktūra un veselīgas pilsētas 
statuss, bet mēs paši – mēs spējam pozitīvi ietekmēt dažādus faktorus, spējam iedrošināt 
cilvēkus rīkoties pašiem un sniegt artavu savas dzīves kvalitātes uzlabošanā visa mūža 
garumā.  

Rīgas domes Labklājības departaments, aktīvi sadarbojoties ar citām valsts un pašvaldību 
institūcijām, sper soļus fiziskās un sociālās vides uzlabošanā, mērķtiecīgi veicina veselības 
izglītību, paaugstinot zināšanu un izpratnes līmeni. Tomēr ikviena rīdzinieka atbildība ir šīs 
zināšanas pielietot pašam savā ikdienā, lai kopīgiem  spēkiem panāktu, ka Veselīgas pilsētas 
statuss nav tikai oficiāls dokuments, bet, lai katrs rīdzinieks to izjūt savā ikdienas dzīvē. 

Darba grupas diskusiju jautājumi: 
 kas ir galvenie iemesli, kādēļ cilvēki piekopj neveselīgu dzīvesveidu? 
 kādas zināšanas ir nepieciešamas, lai uzlabotu savu veselību? 
 kādas aktivitātes un pasākumus rīdzinieki vēlētos sagaidīt no RD Labklājības 

departamenta vēl vairāk? 



 par ko rīdziniekiem trūkst kvalitatīvas informācijas veselības veicināšanas jomā un 
kur iedzīvotāji meklē šo informāciju? 

II Darbnīca 
Mūkusalas ielas 

promenādes 
attīstība 

Rīga attīstās, nesen labiekārtota Daugavas promenāde likteņupes labajā krastā, kas ir 
piemērota gan tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas doties mierīgās pastaigās gar Daugavas krastu, 
gan arī tie, kuri iecienījuši aktīvu dzīvesveidu. Tagad ir pienākusi kārta  sakārtot Daugavas 
kreiso krastu, veidojot Mūkusalas ielas promenādi. Mūkusalas ielas promenādes 
rekonstrukcija paredzēta aptuveni 2 kilometru garā posmā no Salu tilta līdz Akmens tiltam. 
Tās labiekārtošanas gaitā plānota krastmalas, tilta pār Kīveleina grāvi un kāpņu 
rekonstrukcija, skatu platformu izbūve, plānoti zemūdens darbi krastmalas nostiprināšanai, 
iecerēta gājēju ceļu un veloceliņu izbūve, kā arī atpūtas zonu izveidošana. 

Darba grupas diskusijas jautājumi: 
 kādas ir iedzīvotāju vēlmes un vajadzības šajā teritorijā? 
 kā apvienot esošās idejas ar jaunajām idejām, vajadzībām? 
 kā iekļaut apkārtnes ēkas, ielas, tiltu savienojumus, jaunu objektu attīstību kopējā 

telpā? 

III Darbnīca 

Radošie 
kvartāli un 

darbīgās 
apkaimes 

Pēdējos gados ļoti aktīvi tiek runāts gan par apkaimju, gan par radošo kvartālu attīstību. Gan 
radošie kvartāli, gan apkaimju biedrības arvien vairāk parāda savu ietekmi pilsētas dzīves 
veidošanā un attīstībā, lai gan līdz šim nav izveidots ne vienots atbalsta mehānisms, ne arī 
plašākai sabiedrībai  skaidrota minēto kopienu nozīme, ietekme un loma pilsētas attīstībā.  

Darba grupas diskusijas jautājumi: 

 kas ir radošais kvartāls un kas ir darbīgā apkaime? 
 vai radošais kvartāls var kļūt par apkaimes kultūras un sociālās mezglošanās centru? 
 kāds būtu nepieciešamais atbalsts radošo kvartālu un apkaimju attīstībai? 
 kādas ir radošo kvartālu un apkaimju sadarbības perspektīvas? 

IV Darbnīca 

Droša Rīga 

Augsts drošības līmenis Rīgā ir ne tikai policijas darba rezultāts, bet arī ikviena iedzīvotāja 
spēja mazināt nedrošību sevī, ģimenē, skolā, darbā un apkaimē. Cilvēkos izraisa bailes gan 
darba zaudēšana, gan neapgaismotas ielas, gan veselības situācijas pasliktināšanās, gan 
psihoaktīvo vielu pieejamība skolās un citi aspekti. 

Valsts un pašvaldība rada apstākļus, lai ikviens justos droši: ir policija, kas mūs sargā; ir 
labklājības dienesti, kas palīdz cilvēkiem, kas nokļuvuši sociālās krīzes apstākļos; ir 
organizācijas, kas palīdz rīdziniekiem, kas nokļuvuši emocionālās un sociālās krīzes 
apstākļos. Visas šīs institūcijas strādā, lai stiprinātu cilvēkos drošības sajūtu, vairotu 
uzticēšanos un paļaušanos spējai panākt izmaiņas esošajā situācijā. Darba grupas mērķis ir 
noskaidrot rīdzinieku nedrošības iemeslus un rast priekšlikumus drošības stiprināšanai. 

Darba grupas diskusiju jautājumi: 

 kas rīdziniekam liek justies droši? 
 kur un kad rīdzinieki un Rīgas jūtas visdrošāk? 
 kāpēc rīdzinieki jūtas nedroši? 
 ko var darīt policija, NVO, Rīgas domes iestādes, lai veicinātu drošību? 

15.30 – 16.00 KAFIJAS PAUZE 

  

16.00 – 16.40 DOMDARBNĪCU REZULTĀTU PREZENTĀCIJAS 

  

16.40 – 17.00 FORUMA NOSLĒGUMS UN TURPMĀKIE SOĻI 

  

17.15 – 18.00 LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS APSKATE 

 


