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Apakšsekcija Telpiskā plānošana un attīstība I
31.01.2020.

RĪGA + REĢIONS = METROPOLE, STRĀDĀJAM 
KOPĀ!



 Aicinām uz pārdomām, diskusiju un priekšlikumiem par reģionu lomu un 
nozīmi Latvijas attīstībā;

 Uzlūkot Rīgas metropoles areālu (RMA), kā specializētu no pārējiem 
reģioniem atšķirīgu Latvijas reģionu - specifisku funkciju īstenotāju - cieši 
saistīta funkcionālā telpa. RMA - valsts interešu telpa ar izcilu vērtību 
un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai.

Referātu gatavojām ticot, ka RMA pārvaldībā ir nepieciešama areāla 
specifikai adaptēta pieeja, iespējamo sadarbības veidu un RMA funkciju 
meklējumi ar mērķi, veidot efektīvāku un ekonomiski spējīgāku Latviju.

Tiekamies, lai aicinātu iedziļināties mums visiem tik svarīgā 
tematā - lai kopā meklētu atbildes!



 ATR un NAP2027 (īpaši VARAM Reģionālās pamatnostādnes 2021. –
2027.gadam) divi katalizatori 2019.gadā

 RMA konference 29.oktobrī un memoranda parakstīšana (O.Burovs un 
M.Sprindžuks)

 RMA rīcības plāns 10.janvārī tika apstiprināts RPR AP

 Kā izmantot notiekošos procesus, lai beidzot tiktu realizēta reģionu kā 
funkcionālo telpu attīstības pārvaldība?

Aktualitāte – kas ir mainījies?



 Jaunais plānošanas periods – 2021.-2027.gads iezīmē jaunus ES fondus 
un īpaši skatot ITI. Kvalitatīva piedāvājuma sagatavošana projektu 
pieteikumiem. Kāda loma reģioniem? 

 Atrast pārvaldības modeli, kurā mazāku lomu spēlē politiskie konflikti

 Sniegt VARAM kvalitatīvu redzējumu par reģionāla līmeņa funkcijām un 
pārvaldības modeli RMA

Kas liek steigties? 



RĪCĪBAS PLĀNS
RĪGAS METROPOLES 
AREĀLA ATTĪSTĪBAI

 MĒRĶIS: Panākt Rīgas metropoles
areāla saskaņotu attīstību un tur 
notiekošo procesu koordinēšanu, 
izmantojot integrētu pieeju un 
kompleksus risinājumus, lai saskaņotu 
valsts, Rīgas pilsētas, Rīgas metropoles 
areālā ietilpstošo pašvaldību un 
iedzīvotāju intereses.

 APSTIPRINĀTS: š.g. 10.janvārī
 ĪSTENOŠANA: 2021.-2027. bet kā?



?
RĪGAS METROPOLES 
AREĀLA ATTĪSTĪBA

 IKP un starptautiskā konkurētspēja

 RMA pašvaldību loma Latvijas 
reģionālajā kohēzijā

 Potenciāla izmantošana

 Valsts politika reģionālajā attīstībā 
rada riskus Latvijas kopējai attīstībai

 RMA teritorija + funkcijas + 
pārvaldība..

kā tālāk?



Pašlaik ir izdalītas 3 telpas.

 Turpināt šādu pieeju un katrai telpai paredzot specializētas aktivitātes?

 Vai arī kardināli mainīt pieeju un koncentrēties uz RMA kodolu? Vai … ?

Teritorija

 Kodola variants: efektīvākā resursu 
pārvaldība, koncertējoties uz 
samilzušajām problēmām metropolē –
piemēram, MOBILITĀTE. 

 *Tāds variants der tikai tad, ja RMA 
tiek specializēts un valstiski nodefinēts 
kā unikāls reģions  

 Esošais variants: business as usual -
RPR kā viens no reģioniem, +/- tādā 

pašā sastāvā un teritorijā kā līdz šim, 
lēni un neefektīvi. Rezultātā tāpat 
nepieciešamība strādāt specifiski ar 
RMA  



 Atšķirīgas no pārējiem reģioniem un pielāgotas metropoles vajadzībām:

 Mobilitāte – vienota sabiedriskā transporta sistēma, kur dzelzceļš ir 
mugurkauls.

+ Rail Baltica projekta maksimāla potenciāla izmantošana

 Izglītības pieejamības modelis

 Veselības pieejamības modelis

 Uzņēmējdarbības atbalsts

 Telpiskā plānošana – rīks kā izvairīties no nekontrolētas urbānās
izplešanās

 Reģionā tiek integrētas valsts iestāžu reģionālās nodaļas

Funkcijas (kompetences, atbildība)



1. NEFORMĀLA KOORDINĀCIJA
Notiek neformālizēta sadarbība starp pašvaldībām,
lai nodotu informāciju, pieredzi un idejas.

Deltas metrapole 
(Nīderlande)

Helsinku reģions

2. STARP-PAŠVALDĪBU SADARBĪBA
Tiek dalīta atbildība un izmaksas starp pašvaldībām
viena specifiskas jomas attīstībai (piemēram,
transports), nereti iesaistot arī citas organizācijas un
pārvaldības līmeņus. Iespējama arī plašāku jomu
koordinācija un politiku izstrāde, piemēram,
transporta, telpiskajai attīstībai un infrastruktūrai.

Oslo-Akeršūsas metropole 
(Norvēģija)

3. HIERARHISKA PAŠVALDĪBU 
SADARBĪBA
Tiek izveidots papildus līmenis, kuru var veidot 
iedzīvotāju tieši ievēlēta politiskā pārstāvniecība 
(mērs un/vai padome) vai nevēlēta valdības 
izveidota struktūra.

Štutgartes metropoles 
reģions (Vācija)

Helsinki-Ūsimā reģions

…un 
virzāmie
s uz šo?

Pārvaldība
Mēs 

esam 
šeit ...



 Galvenais reģiona prioritāšu noteicējs (kopā ar RMA pašvaldībām) 
attīstības plānošanas dokumentos. Reģions ir resurss, kas palīdz noteikt 
pārrobežu jautājumus un tās aktualizēt valsts darba kārtībā

 Vidutājs starp valsti un pašvaldībām – finansējuma, politiku un attīstības 
pārstāvis valsts līmenī RMA.

 Reģionālu projektu koordinators un ieviesējs kopā ar pašvaldībām 

RMA/RPR 2021-2027



MINIMĀLĀ PROGRAMMA:

 Metropoles / galvaspilsētas 
reģions ir maksimāli pietuvināts 
funkcionālajai telpai –
integrētais Eiropas modelis

 No pārējiem kultūrvēsturiskajiem 
reģioniem tas ir atšķirīgs gan 
funkcijās, gan pārvaldības 
struktūrā

 Mobilitāte ir mugurkauls 
formalizētas 
sadarbības veidošanai – no tās ir 
atkarīga vides 
kvalitāte, ekonomiskā aktivitāte 
un efektivitāte

Metropoles / Galvaspilsētas reģions, kopā 
savelkot: CEĻŠ UZ IDEĀLU

 Specializēts, koncentrēts Metropoles / 
galvaspilsētas reģions ar paplašinātām 
funkcijām, un visos reģionos integrētām 
valsts iestāžu reģionālo nodaļu 
struktūrvienībām, valsts un pašvaldību 
funkcijām (Telpiskā plānošana, Transports 
un IKT, Pakalpojumi: izglītība, veselība, 
kultūra, sports)

 Nodokļu sistēmas pārskatīšana un 
jauna finansēšanas mehānisma 
attīstīšana metropolē (Kombinēts reģionu 
kompetenču / 
projektu finansēšanas fonds?)

 Metropoles reģiona attīstība nodrošina 
sociālo labklājību visiem iedzīvotājiem –



Uzsaukums – call to action:

1. Domāt plašāk un ne tikai mūsu administratīvo robežu plaknē

2. Reģiona nozīme un attīstība ir valsisks jautājums – mēs 
nevaram būt stipra valsts bez stipra galvaspilsētas reģiona un 

mēs esam tik stipri, cik vajākais reģions

3. RMA – Rīgas metropoles areāls – ir platforma, kuras veidols 
tikai top. Kas, kā, kādā veidā un kāpēc ir kopēja atbildība tagad 

vai nekad



Paldies par uzmanību!


