
 
 

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS UN LATVIJAS ATTĪSTĪBAI 
RĪGAS DOMES VĒLĒŠANU PROGRAMMA 

  
Rīga varētu būt moderna Eiropas metropole. Šobrīd pašvaldības līdzekļi tiek 
ieguldīti visur, tikai ne ilgtspējīgā attīstībā. Turpinot šādā garā, Rīga būs 
Eiropas nomale ar sabrukušām ielām un astronomiski dārgu sabiedrisko 
transportu. Mēs zinām, kādu Rīgu mēs vēlamies redzēt un mēs esam definējuši 
precīzus uzdevumus, lai to panāktu. 
  
 SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA 
  
Mēs veiksim pilsētas ielu kapitālo remontu 
  
Mēs ik gadu ieguldīsim 50 miljonus eiro Rīgas ielu kapitālajos remontos. Četru 
gadu laikā Rīga kļūs par Baltijas paraugu ceļu būves un uzturēšanas jomā. 
Desmit gadu laikā panāksim, ka 100 % galveno ielu un vairāk nekā puse Rīgas 
apkaimju mazo ielu būs lieliskā stāvoklī. Ielas tiks atjaunotas tā, lai pilsēta būtu 
cilvēkiem draudzīga. 
  
Mēs nodrošināsim izcilu sabiedriskā transporta kustību 
  
Mēs veiksim neizdevīgu reisu auditu un uzlabosim sabiedriskā transporta 
kustības shēmas, sevišķu uzmanību pievēršot efektīviem apkaimju un Pierīgas 
savienojumiem ar Rīgas centru. Padarot sabiedrisko transportu ērtu un izdevīgu, 
stimulēsim vismaz 10 % iedzīvotāju izvēlēties tramvaju vai trolejbusu privātā 
transporta vietā. Tādā veidā uzlabosies pilsētas gaiss un samazināsies trokšņu 
līmenis. 
  
Mēs izveidosim tramvaju līnijas uz pilsētas apkaimēm 
  
Mēs attīstīsim sliežu transporta infrastruktūru pilsētā, papildinot jau esošās un 
izveidojot jaunas tramvaju līnijas. Īpaši svarīgi ir izveidot tramvaja līniju uz 
Purvciemu, Pļavniekiem un Ziepniekkalnu, kur dzīvo liela daļa Rīgas 
iedzīvotāju. 
 
LABA DZĪVES KVALITĀTE 
  
Mēs likvidēsim rindas bērnudārzos 



  
Šī brīža bērnudārzu finansēšanas modelis ir jāmaina. Neatkarīgi no tā, vai 
vecāki ir izvēlējušies pašvaldības vai privāto dārziņu, pašvaldībai ir jānodrošina 
vienāds līdzfinansējums – 250 eiro mēnesī. Sadarbojoties ar privātajiem 
bērnudārziem, mazāk nekā pusgada laikā ievērojami palielināsim pieejamo 
vietu skaitu dārziņos un pilnībā likvidēsim rindas. 
  
Mēs radikāli uzlabosim māju un teritoriju apsaimniekošanu 
  
“Rīgas namu pārvaldnieks” ir pilsētas kauns – slikta pakalpojumu kvalitāte, 
aizdomīgi darījumi un iepriekšējā gadsimta domāšana. Mēs radikāli 
reorganizēsim “Rīgas namu pārvaldnieku”, panākot to, ka namu 
apsaimniekošana kļūst godīga, kvalitatīva un lētāka. Namu apsaimniekošana 
būs sasniedzams un profesionāls pakalpojums. Mēs īstenosim mērķtiecīgu 
dzīvojamo namu pagalmu atjaunošanas programmu un stimulēsim māju 
siltināšanu, veidojot izcilu dzīves vidi visiem rīdziniekiem. 
  
GODĪGA UN TAISNĪGA PĀRVALDE 
  
Mēs panāksim Rīgas Domes darba caurskatāmību 
  
Rīgas pašvaldības darbību šobrīd caurauž ilgstoši funkcionējoša koruptīva 
sistēma. Par to liecina skaļie krāpšanas skandāli un virkne aizturēto 
amatpersonu gandrīz ikvienā Rīgas Domes darbības jomā. Mēs īstenosim gudru 
un racionāli organizētu pilsētas pārvaldi, kas ļaus katru gadu pilsētas budžetā 
ietaupīt aptuveni 100 miljonu eiro, neciešot nevienam no šobrīd sniegtajiem 
pakalpojumiem. 
  
Mēs samazināsim Rīgas pašvaldības parādu 
  
Rīgas pilsētas parāds nemākulīgas saimniekošanas dēļ nepārtraukti pieaug. Ik 
gadu parāda atmaksai pašvaldība tērē aptuveni 50 miljonus eiro. Ar gudru 
finanšu pārvaldību mēs samazināsim šos maksājumus par vairāk nekā 35 
miljoniem eiro gadā. 
  
Mēs panāksim maksimālu NVO iesaisti pašvaldības darbā 
  
Rīgas pārvalde neņem vērā Rīgas iedzīvotāju vajadzības. Mēs veidosim 
partnerību ar NVO strādājošajiem ikvienā pašvaldības darbības jomā, deleģējot 
šīm organizācijām konkrētas pašvaldības funkcijas un uzklausot ieteikumus. 
 
RĪGA – IZCILA PILSĒTA 
  



Mēs radīsim pievilcīgu un sakārtotu biznesa vidi 
  
Mēs izveidosim Rīgas investoru programmu, piedāvājot pievilcīgas nodokļu 
atlaides, sedzot infrastruktūru attīstības izmaksas un likvidējot birokrātiskos 
šķēršļus. 
  
Mēs izveidosim izcilnieku programmu studentiem 
  
Mēs izveidosim programmu, lai katra Latvijas jaunieša, kurš iestāsies kādā no 
TOP 10 pasaules augstskolām, mācību un dzīvošanas izdevumi būtu finansēti. 
Ja jaunietis pēc absolvēšanas apņemsies 10 gadus nostrādāt Rīgā, viņa kredīts 
tiks dzēsts. 
  
Mēs uzcelsim muzeju un koncertzāli 
  
Mēs panāksim, ka ar Rīgas pašvaldības atbalstu tuvākajos gados taps jauns 20. 
gadsimta otrās puses mākslas muzejs, akustiskā koncertzāle, kā arī tiks 
atjaunota Dziesmusvētku estrāde. 
  
Mēs dzīvojam pilsētā, kas kļūst arvien pelēkāka un drūmāka. Bet Rīgai ir 
jākļūst par pilsētu, ar kuru lepoties. Ne tikai, ejot pa ielu, bet arī nodibinot savu 
uzņēmumu vai apmeklējot mūzikas koncertu. Rīgai ir jābūt pilsētai, kas ir 
godīga, taisnīga un iedzīvotājam draudzīga un pretimnākoša. Visās jomās. Tas 
ir mūsu spēkos. 


