
4000 ZĪMJU
PROGRAMMA



Mēs esam vienīgā pašvaldība Latvijā, 
kas nodrošina gan brīvbiļetes pensionāriem 
un skolēniem, gan brīvpusdienas skolu 
audzēkņiem līdz 9. klasei (ieskaitot).



Kopā ar rīdziniekiem mēs astoņus gadus strādājam, lai nodrošinātu galvaspilsētas 
iedzīvotājiem plašas sociālā atbalsta programmas, palīdzētu tiem, kam tas 
visvairāk vajadzīgs, – pensionāriem un ģimenēm ar bērniem.

Mēs esam vienīgā pašvaldība Latvijā, kas nodrošina gan brīvbiļetes pensionāriem 
un skolēniem, gan brīvpusdienas skolu audzēkņiem līdz 9. klasei (ieskaitot).

Līdztekus sociālajām programmām mums šajos gados ir izdevies arī būtiski uzlabot 
dzīves apstākļus pilsētā. Skolu un bērnudārzu remontos ir ieguldīts rekordliels 
naudas apjoms – 250 miljoni eiro. Esam remontējuši pagalmus, būvējuši jaunus 
stadionus, parkus, promenādes un bērnu laukumus, attīstījuši kvalitatīvu izglītību 
no pirmsskolas līdz ģimnāzijai, atbalstījuši bērnu un jauniešu sportu. Mēs iesākām 
tradīciju rīkot Līgo svētkus krastmalā, organizējām latviešu valodas bezmaksas 
kursus, sākām gatavoties Latvijas simtgadei, aktīvi sadarbojāmies ar kristīgajām 
konfesijām, attīstījām pašvaldības policiju. Tūristu skaits pilsētā šajā laikā 
ir trīskāršojies.



Mēs apliecinām rīdziniekiem, ka apņēmīgi 
turpināsim visas agrāk iesāktās programmas 
un neļausim valdības vai populistu partijām 
apturēt nevienu no sociālā atbalsta programmām.



Šajās vēlēšanās mēs nesolām neko tādu, ko līdz šim ar darbiem nebūtu pierādījuši. 
Mēs apliecinām rīdziniekiem, ka apņēmīgi turpināsim visas agrāk iesāktās 
programmas un neļausim valdības vai populistu partijām apturēt nevienu 
no sociālā atbalsta programmām.

Papildus tam mēs plānojam vēl piecas jaunas programmas, kuras izstrādājām 
pēdējo gadu laikā un kuras tagad pilsēta finansiāli var atļauties.



Nākamajā sasaukumā mēs ieviesīsim 
brīvpusdienas visos bērnudārzos – 
gan pašvaldības, gan privātajos, kā arī 
skolu audzēkņiem no 10. līdz 12. klasei.



BRĪVPUSDIENAS
Sociālais atbalsts, īpaši atbalsts ģimenēm ar bērniem, ir galvenā Rīgas domes 
prioritāte kopš 2009. gada. Šajā sasaukumā jau ir nodrošinātas brīvpusdienas skolu 
audzēkņiem līdz 9. klasei. Nākamajā sasaukumā mēs ieviesīsim brīvpusdienas visos 
bērnudārzos – gan pašvaldības, gan privātajos, kā arī skolu audzēkņiem no 10. līdz 
12. klasei.

1.



Daudzdzīvokļu mājas, kurās tiks izveidotas 
dzīvokļu īpašnieku biedrības, saņems 
līdzfinansējumu no pašvaldības visiem 
remontdarbiem nākamo četru gadu laikā – 
no pastkastīšu maiņas līdz siltināšanai.



APSAIMNIEKOŠANA
Apsaimniekošanas kvalitāte ir atkarīga no diviem faktoriem – apsaimniekošanas 
uzņēmuma darba kvalitātes un dzīvokļu īpašnieku līdzdalības. Vienīgais ceļš, 
kā iedzīvotāji var īstenot pilnvērtīgu kontroli, ir dzīvokļu īpašnieku biedrību 
izveidošana.

Lai veicinātu biedrību veidošanas procesu, Rīgas dome jau nodrošina rīdziniekiem 
bezmaksas kursus māju apsaimniekošanas jautājumos. Tagad mēs esam gatavi 
spert nākamo nozīmīgo soli, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti.

Daudzdzīvokļu mājas, kurās tiks izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības, saņems 
no domes 90 % atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim uz diviem gadiem un 50 % 
līdzfinansējumu no pašvaldības visiem remontdarbiem nākamo četru gadu laikā – 
no pastkastīšu maiņas līdz siltināšanai.

Šis risinājums tiks piedāvāts gan „Rīgas namu pārvaldnieka” klientiem, gan citu 
apsaimniekotāju apkalpotajās mājās.

Mēs palīdzēsim jums izveidot biedrības un kopīgiem spēkiem panāksim kardinālas 
izmaiņas māju apsaimniekošanas nozarē kopumā.
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Mēs nodrošināsim pietiekamu 
autostāvvietu skaitu netālu 
no autovadītāju mājām un atbrīvosim 
pagalmus no konfliktiem un neērtībām.



BEZMAKSAS AUTOSTĀVVIETAS
MIKRORAJONOS

Pagalmos pie daudzdzīvokļu mājām, kas ir projektētas un uzceltas pirms 
30–40 gadiem, trūkst vietu, lai visi autoīpašnieki, netraucējot ne drošībai, 
ne saviem kaimiņiem, varētu atstāt savas automašīnas. Šopavasar esam uzsākuši 
jaunu programmu – bezmaksas autostāvvietu izveidošanu vai būvniecību 
gar galvenajām ielām Rīgas mikrorajonos. Tā mēs nodrošināsim pietiekamu 
autostāvvietu skaitu netālu no autovadītāju mājām un atbrīvosim pagalmus 
no konfliktiem un neērtībām.
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Nākamajos četros gados ielu remonti 
un jaunu objektu būvniecība būs 
budžeta galvenā prioritāte.



IELU
REMONTI

Ielu stāvoklis Rīgā ir kļuvis par pelnītas kritikas objektu. Šī bija mūsu politiskā 
izšķiršanās: ieguldīt lielāko daļu no budžeta līdzekļiem skolu un bērnudārzu 
remontos vai nekavējoties ķerties pie ielu labošanas. Kopš 2015. gada Rīgā ir veikti 
vērienīgi projekti – notiek gan tiltu, gan galveno ielu remontdarbi. Nākamajos 
četros gados ielu remonti un jaunu objektu būvniecība būs budžeta galvenā 
prioritāte.
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Rīgas dome izmantos savas tiesības 
un atvērs municipālās aptiekas. Šajās aptiekās 
medikamentiem būs tikai minimāls uzcenojums.



MUNICIPĀLĀS
APTIEKAS

Medikamentu dārdzība un attiecīgi nepieejamība daudzām rīdzinieku grupām 
ir akūta sociālā problēma. Privātais bizness un konkurences uzraugi, kā redzams, 
nav spējīgi šo problēmu atrisināt. Šajā situācijā Rīgas dome izmantos savas tiesības 
un atbilstoši MK noteikumiem atvērs municipālās aptiekas pašvaldībai piederošajās 
ārstniecības iestādēs – Rīgas 1. slimnīcā, Rīgas Dzemdību namā un pašvaldības 
poliklīnikās. Šajās aptiekās medikamentiem tiks nodrošināts minimāls uzcenojums, 
kāds nav iespējams privātajās aptiekās, kuru darbības mērķis ir peļņas gūšana.

Pirms atdodat savu balsi, izvērtējiet, kas ir jūsu interesēs un kas ir izdevīgi tieši jums! 
Kuras partijas darbam Rīgas domē ir izvirzījušas pārbaudītus profesionāļus, 
bet kuras – tikai laimes meklētājus, kas cietuši neveiksmi citur.
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Politisko reklāmu apmaksā SDP „Saskaņa”. Tirāža: 10 000 gab.


