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Situācija

„Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana”, LU ĢZZF, Rīga, 2012

Aptuveni 60 % Latvijas iedzīvotāju
Iedzīvotāju skaita palielināšanās
Ekonomikas, izglītības, zinātnes, 

tūrisma, kultūras dzīves dzinējspēks

Urbānā izplešanās
Mobilitātes problēmas

Piemērotas un pietiekamas 
infrastruktūras trūkums

Dzīves kvalitāte
Vides kvalitāte 

Publiskie pakalpojumi

Būtiskie jautājumi



Stratēģiskā izvēle
LIAS 2030 Nacionālo interešu telpas

(356) Telpiskās attīstības perspektīva kā nacionālo interešu telpas iezīmē:
c) Rīgas metropoles areālu, kas stiprina Rīgas kā globāli orientētas Baltijas 
jūras metropoles lomu, tādējādi veicinot visas valsts attīstību;

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.g. 

(16)…Vienota Rīgas metropoles areāla ekonomika ir labklājības pamats visa 
areāla iedzīvotājiem, kā arī tā sniedz būtisku pienesumu visas valsts 
attīstībai….
(17) Pilsēta virzīsies, lai 2030.gadā tā būtu
…Ar labu sadarbību aglomerācijā…
(69) Visas Rīgas aglomerācijas attīstības priekšnoteikums ir cieša un 
konstruktīva pašvaldību sadarbība.



Rīgas metropoles areāls reģiona kontekstā



Mērķi
 Samazinot robežu efektu Rīgas metropoles areālā izveidot augstas

kvalitātes dzīves un uzņēmējdarbības vidi
 Strukturēts dialogs un sadarbības mehānisms starp Rīgas un

Pierīgas pašvaldībām
– Politiskā līmenī
– Profesionālā līmenī

 Rīgas metropoles areāla starptautiskās konkurētspējas celšana



Rīgas un Pierīgas sadarbības virzieni



Iespējas

 Politiskā līderība un griba sadarboties no visām iesaistītajām pusēm
 Pārvaldības modeļa izvēle
 Lobēšana Nacionālajā līmenī
 Kopīga plānošana, darba grupas specifiskiem jautājumiem
 Kopīgi projekti un kopīgs to finansējums 
 Metropoles areāla dalībnieku kopīgs mārketings
 Pakalpojumu un uzņēmumu puduru izvietojuma koordinēšana
 Zemas CO2 izmešu  un efektīvas resursu  un energoefektīvas

ekonomikas īstenošana
 Zaļās zonas un rekreācijas resursu saglabāšana



Ārvalstu metropoles areālu piemēri
 Štutgarte – brīvprātīgs un neformāls veidojums, stratēģiskie lēmumi tiek

izdiskutēti vadības komitejā, kas sastāv no 36 iesaistīto pašvaldību
pārstāvjiem

 Turīna – neformāls veidojums, projektus realizē pēc bottom up kooperācijas
principa

 Brisele – 3 apkārtējās reģionālās asociācijas un federālā biznesa asociācija
nodibinājušas bezpeļņas organizāciju «Brussels Metropolitian», kas ievieš
konkrētas rīcības

 Lille – pašvaldības apvienojas brīvprātīgi (Francijas parlamenta 1966.g.
iniciatīva), bet vadības funkcijai izveidota formāla padome, ko veido 170
pārstāvji no iesaistītajām pašvaldībām, kuri tiek ievēlēti uz 6 gadiem.

 Poznaņa – 17 apkārtējā pašvaldības nodibināja neformālu Poznaņas
aglomerācijas padomi, kas ar laiku pārrauga Poznaņas metropoles
asociācijā, kurai ir likumisks spēks, bet kura joprojām ir attīstības stadijā.



Risinājumi Rīgas metropoles areālam
→ Apdzīvojuma struktūra

Saskaņota apdzīvojuma attīstības, transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta un publisko pakalpojumu plānošana
Apbūves izplešanās ierobežošana, nodalot urbānās attīstības teritorijas no vēl neapbūvētajām, mazskartām dabas teritorijām
Zaļo teritoriju un ekoloģisko koridoru saglabāšana un funkcionēšana starp urbanizētajām teritorijām, publiskās ārtelpas uzlabošana 

→ Transports un mobilitāte
Vienota sabiedriskā transporta maršrutu plānošana un vienota biļete Rīgas metropoles areālā
Savstarpēji koordinēti transporta veidi un pārsēšanās ‘punkti’ reģiona centros un Pierīgā

→ Publiskie pakalpojumi
Vienota publisko pakalpojumu (izglītības, veselības, kultūras u.c.), kā arī sadzīves pakalpojumu (iepirkšanās iespējas, dažādi servisi) piedāvājuma plānošana 

→ Uzņēmējdarbības vide
Teritoriju specializācija, industriālo teritoriju izvietojums metropolē un pieguļošajās teritorijās 
Kompleksa tūrisma piedāvājuma izveide metropolei
Vietas mārketinga stratēģija



Iespējamās sadarbības formas 
- Nacionālo interešu telpa (nacionālais līmenis)
- Administratīvs reģions (reģionālais līmenis)
- Pašvaldību apvienība (pašvaldību līmenis)
- Urbānais funkcionālais areāls (biznesa vides dalībnieku intereses)
- Neformāla metropoles sadarbības platforma (visu iepriekšējo ‘mix’)
- Sadarbības teritorijas (šībrīža VARAM piedāvājums)
- ‘Lielrīga’ vai ‘Rīgas pilsētreģions’ 
- …..
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