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Rīga X ir inovatīvs un Latvijā nebijis pētniecības projekts, kas tapis, sadarbojoties sociālajiem 
zinātniekiem, ekonomistiem, antropologiem, pilsētas plānotājiem un arhitektiem.

Mūsu kopīgais mērķis ir celt Rīgas ilgtermiņa konkurētspēju un padarīt pilsētu ilgtspējīgāku. 
Lai to paveiktu, mēs veidojam optimistisku, uz nākotni orientētu, bet sasniedzamu vīziju Rīgas 
pilsētvides attīstībai nākamo desmit gadu laikā.

Lai piesaistītu pilsētai vitāli nepieciešamās privātās investīcijas, radītu jaunas darbavietas 
un pārtrauktu talantīgo profesionāļu aizbraukšanu, Rīgai jākļūst kompaktākai un dzīvošanai 
piemērotākai, veidojot mūsdienīgu mājokļu fondu.

Mēs koncentrējamies uz trim Rīgas nākotnes attīstības dzinuļiem: pilsētas kultūras 
ekonomiku, Rīgas “Zināšanu jūdzi”, kura lēnām veidojas ap augstskolām Daugavas kreisajā 
krastā, un uzplaukstošo IKT sektoru.

Mēs sākam, salīdzinot Rīgu ar kaimiņvalstu un citām līdzīgām pilsētām. 
Cik konkurētspējīga ir Rīga?



INDUSTRIALIZĀCIJA
augsta blīvuma mājokļu 
attīstības aizsākumi

NEATKARĪBA
Emigrācija uz ārzemēm 
un uz piepilsētu

SARŪKOŠA PILSĒTA
Pilsēta turpina zaudēt 
iedzīvotājus

482 300

909 135

1990

1950

2030

2030 Certus prognoze: 637 539
2030 Apvienoto Nāciju prognoze: 601 972 

2020

627 487 601 972

Source: CSB, Certus
Image sources: 
- Ērenpreiss webpage: https://erenpreiss.com/en/stasts/
- delfi.lv: 
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/arhitekturas-muzeja-bus-skatama-izstade-mikrorajoni-spozums-un-posts.d?id=51
209171
- marupe.lv: https://www.marupe.lv/lv/marupes-novads/ciemati/vetras-ciems
- Janis Zvers: https://skaties.lv/zinas/latvija/rigas-regions/foto-galvaspilsetas-ielas-lieldienu-brivdienas-pavisam-tuksas/#foto-2013301

Izmaiņas Rīgas iedzīvotāju skaita struktūrā

Datu avots: CSB, Certus

Foto avoti: 
 - Ērenpreiss webpage: https://erenpreiss.com/en/stasts/
- delfi.lv: https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/arhitekturas-muzeja-bus-skatama-izstade-mikrorajoni-spozums-un-posts.d?id=51209171
- marupe.lv: https://www.marupe.lv/lv/marupes-novads/ciemati/vetras-ciems
- Janis Zvers: https://skaties.lv/zinas/latvija/rigas-regions/foto-galvaspilsetas-ielas-lieldienu-brivdienas-pavisam-tuksas/#foto-2013301

Pēdējo simts gadu laikā, 
Rīgas iedzīvotāju skaits 
un apdzīvotības blīvums 
ir pieaudzis proporcionāli 
ekonomikas industrializācijai. 

Mājokļu fonds tika izvietots un 
pakārtots darbavietu tuvumam, 
kam sekoja strauja arvien 
jaunu daudzdzīvokļu māju 
rajonu būvniecība, 
1990. gadu sakumā iedzīvotāju 
skaitam sasniedzot augstāko 
punktu.
 
Trīs dekādes pēc neatkarības 
sasniegšanas līdz ar ražošanas 
īpatsvara samazināšanos, 
ekonomikas transformāciju 
pakalpojumu virzienā 
iedzīvotāju skaits pilsētā sāka 
pakāpenisku lejupslīdi. Šo 
procesu pastiprināja masveida 
emigrācija uz Eiropas 
Savienību, kā arī dzimstības 
samazināšanās. 

Trīsdesmit gadu laikā 
Rīga ir mainījusies - no 
vietas, kur dzīvot, uz 
vietu, kur strādāt
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras reģiona pilsētām

Datu avoti: 
Nacionālās un reģionālās statistikas pārvaldes

Rīga ir vienīgā 
galvaspilsēta Baltijas 
jūras reģionā, kas 
turpina sarukt un 
zaudē iedzīvotājus

Kaut gan ekonomikas 
transformācija, prasības pret 
dzīves kvalitāti un iedzīvotāju 
pārcelšanās uz dzīvi piepilsētā 
skārusi arī citas reģiona 
pilsētas, šo procesu vadība ir 
bijusi proaktīva. 

Iedzīvotāju skaita 
samazinājumu reģiona pilsētās 
kompensē mērķtiecīga un 
plānveidīga pilsētas metropoles 
teritorijas veidošana. To 
papildina organiska piepilsētas 
integrācija galvaspilsētā, 
veidojot sociālo pakalpojumu 
un mobilitātes risinājumu 
uzturēšanas tīklu. Iedzīvotāju 
skaita samazināšanos 
kompensējis arī talantu 
un iebraucēju kopienas 
pieaugums. 



Brasa
Grīziņkalns
Avoti

Centrs

Vecpilsēta

Pēdējo 20 gadu laikā 
Rīgas centru pametuši
38 483 iedzīvotāju 
(34%)

Datu avots: CSB  
Foto avots: Traveller.ee

Līdz ar mērenu, tomēr 
pakāpenisku labklājības 
pieaugumu mainījušās arī 
iedzīvotāju prasības pret 
mājokļa platību un apkārtējās 
dzīves vides kvalitāti. 

Dzīves dārdzība, gauss mājokļa 
fondu atjaunošanās temps 
pilsētas centrā, ģimenēm 
piemērotas un labiekārtotas  
infrastruktūras trūkums 
vedina cilvēkus izvēlēties 
sev plašāku mājokli Pierīgā, 
saglabājot nodarbinātību 
galvaspilsētā.

Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās rezultātā Rīga 
turpina piedzīvot sarukšanu, 
vitalititātes un dzīvojamības 
kritumu.

Pie esošā scenārija tuvāko 10 
gadu periodā Rīga zaudēs vēl 
25 tk. iedzīvotāju.



Bolderāja

Daugavgrīva Vecmīlgrāvis

Sarkandaugava

Jugla

Mežciems

Pļavnieki
Purvciems

Teika

Ķengarags

Ziepniekkalns

Zolitūde

Iļģuciems
Imanta

Datu avots: CSB  
Foto avots: Tribus

Daudzdzīvokļu namu 
rajonos dzīvo 72% 
rīdzinieku

Pēdējos 20 gados 
no mikrorajoniem 
izvākušies 104 858 
iedzīvotāju (19%)

Daudzīvokļu namu rajoni 
1950. - 1980. gados mērķtiecīgi 
tika izveidoti rūpnīcu tuvumā. 
Zaudējot darbu rūpnīcu 
apkaimēs, daļa iedzīvotāju bija 
spiesti mekēt jaunu darbavietu 
citviet pilsētā.

Kamēr interese par 
kvalitatīvu dzīves vidi 
pieaug, sarežģīta īpašumu 
struktūra daudzdzīvokļu 
namos nozīmē, ka iespējas 
vienoties, atrast līdzekļus un 
uzlabot dzīves telpu ir ļoti 
ierobežotas (kāpņutelpas, 
pagalmi, autostāvvietas, bērnu 
laukumi). Rezultātā straujākais 
iedzīvotāju skaita kritums 
fiksēts tādās pilsētas apkaimēs 
kā Purvciems, Ķengarags, 
Pļavnieki un Imanta.



Jūrmala

Babīte

Mārupe

Olaine

Jelgava

Ķekava

Salaspils

Ikšķile

Ropaži 

Olaine

Stopiņi

Garkalne

Ādaži

Carnikava

Baldone

Source: CSB 

Zaļās teritorijas 

Teritorijas ar augstu iedzīvotāju blīvumu

1.000 iedzīvotāju

Teritorijas ar augošu iedzīvotāju skaitu

Rīgas administratīvā robeža

RVC aizsardzības zonas robeža

Neapdzīvotas teritorijas

Ūdenstilpnes

Zems apdzīvotības blīvums

Augsts apdzīvotības blīvums

10.000 iedzīvotāju

Iedzīvotāju migrācija no Rīgas 2000. - 2019. gadā

Datu avots: CSB 

Rīgā darbaspējīgo 
iedzīvotāju skaits 
samazinās, kamēr 
pensijas vecumu 
sasniegušo skaits 
palielinās

Ja daļa Rīgas iedzīvotāju 
migrācijas koncentrējas tuvajā 
Pierīgā (Mārupe, Stopiņi, 
Babīte, Garkalne), būtiska 
iedzīvotāju daļa izvēlējusies 
arvien tālākas pilsētas - 
Salaspils, Jūrmala, Carnikava, 
faktiski izvēršot Rīgas 
metropoles areālu līdz pat 
Mērsragam. 

Rīgas pierobežā dzīvojošo 
iedzīvotāju ikdienas kustība uz 
pilsētu radījusi pieprasījumu 
paplašināt un attīstīt 
sabiedriskā transporta tīklu 
starp galvaspilsētu un tās 
satelīt-teritorijām. Savukārt 
tālāk dzīvojošie spiesti 
paļauties uz dzelzceļu vai 
privāto autotransportu, radot 
papildus noslodzi pilsētas 
infrastruktūrai, kura paredzēta 
mazākam automašīnu 
īpatsvaram.



Jūrmala

Babīte

Mārupe

Olaine Ķekava

Salaspils

Olaine

Stopiņi

Garkalne

Ādaži

Carnikava

Datu avots: CSB 
Foto avots: Bing maps 

Periodā starp 2000. un 
2020. gadu iedzīvotāju 
skaits tuvējā Pierīgā 
pieaudzis par 20%

Kamēr galvaspilsētā 
dzīvojamais fonds atjaunojas 
lēnām un tā izmaksas ir 
augstas, dzīve piepilsētā 
piedāvā lielāku dzīves telpu 
(Rīgas centrā vidēji 56 m2, 
Pierīgā 92 m2). Dzīve Pierīgā 
piedāvā privātu zaļu ārtelpu, 
drošu vidi, pieejamas 
pirmsskolas un pamatskolas 
izglītības iestādes, sociālos 
pabalstus, kas vidējā 
termiņā nodrošina ģimenēm 
pievilcīgāku dzīves vidi. 

Līdz ar vispārēju automašīnu 
skaita pieaugumu arvien 
lielāks iedzīvotāju skaits 
var balansēt starp darbu 
galvaspilsētā un dzīvi Pierīgā.
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vecums 0 -17 
(bērni, jaunieši)

vecums 18 - 64 
(darbspējīgie iedzīvotāji)

vecums 64 + 
(seniori)

Demogrāfiskā slodze
Salīdzinājums starp iedzīvotājiem darbaspēka vecumā un jauniešiem/senioriem ES pilsētās

 
* dati no 2017/18 
Datu avots: Citypopulation.de/CSB

Iedzīvotāju skaita 
samazinājumam ir vairāki 
aspekti: 

1) Rīgā ir augsts iedzīvotāju 
īpatsvars pensijas vecumā, 
kuriem tradicionāli un 
nemainīgi ir nepieciešams 
augstāks sociālo pakalpojumu 
apjoms; 

2) Rīgā katru gadu samazinās 
iedzīvotāju skaits darbaspējas 
vecumā, kuri ar nodokļiem 
uztur gan sociālo pakalpojumu, 
gan sabiedriskā transporta 
infrastruktūru; 

3) vidējais darbaspējīgo 
iedzīvotāju vecums arvien 
paaugstinās, tuvākās dekādes 
laikā papildinot pensijas 
vecuma iedzīvotāju skaita 
īpatsvaru.  

Šāda iedzīvotāju struktūra rada 
avien lielāku demogrāfisko 
slodzi uz strādājošiem un 
būtiskus izaicinājumus pilsētas 
sociālajam budžetam.

Rīgā darbaspējīgo 
iedzīvotāju skaits 
samazinās, kamēr 
pensijas vecumu 
sasniegušo skaits 
palielinās
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Jūrmala

Babīte
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Olaine
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Ķekava

Salaspils

Ikšķile

Ropaži 

Olaine

Stopiņi

Garkalne
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Source: Valsts ieņēmumu dienests 

Zaļās teritorijas

Teritorijas ar augstu iedzīvotāju blīvumu

IIN neto plūsmas no Rīgas uz Pierīgas pašvaldībām

IIN neto plūsmas no Pierīgas pašvaldībām uz Rīgu

Teritorijas ar augošu iedzīvotāju skaitu

Rīgas administratīvā robeža

RVC aizsardzības zonas robeža

Neapdzīvotas teritorijas

Ūdenstilpnes

Zems apdzīvotības blīvums

Augsts apdzīvotības blīvums

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) plūsma 2019. gadā

Datu avots: Valsts ieņēmumu dienests 

Nodokļiem aizplūstot 
uz Pierīgā, dzīve Rīgā 
sadārdzinās. Sociālo 
pakalpojumu izmaksas 
pieaug gan Rīgas 
administrācijai, gan 
iedzīvotājiem

Rīga joprojām ir valsts 
uzņēmējdarbības centrs, 
veidojot 3/4 no valsts IKP, 
kā arī sniedzot augstākās 
izmaksas pašvaldību 
izlīdzināšanas fondā. Tomēr 
pašreizējā metropoles 
apdzīvotības struktūra nozīmē, 
ka desmitiem tūkstošu 
iedzīvotāju darbaspējas 
vecumā strādā Rīgā, ikdienā 
izmanto tās infrastruktūru, 
tomēr maksā nodokļus ārpus 
galvaspilsētas.



24. dzīvojamākā pilsēta 
Eiropas Savienībā

5. dzīvojamākā pilsēta 
Eiropas Savienībā

4. dzīvojamākā pilsēta 
Eiropas Savienībā

Nav iekļauta 25 
dzīvojamāko Eiropas 

Savienības pilsētu 
sarakstā

Riga Copenhagen Oslo Vienna

324.00 
km2

454.03 
km2

606.50 
km2

414.78 
km2

1.909.927693.494632.340627.487

Source: Eurostat, CSB, Monocle

Riga Oslo Vienna

715.48 
km2

324.00 
km2

454.03 
km2

414.78 
km2

Rīgas salīdzinājums ar citām ES pilsētām 
Kopenhāgenā, Oslo un Vīnē pieaug iedzīvotāju skaits. Saskaņā ar žurnālu Monocle, 
tās kvalificējas kā 25 dzīvojamākās pilsētas ES.

Source: Eurostat, CSB, Monocle

KoPenHĀGenarĪGa oslo VĪne

Salīdzinot ar Rīgu, 
Kopenhāgena, Oslo 
un Vīne ir ne vien 
dzīvojamas, bet arī 
kompaktas pilsētas

Kādus soļus sper pilsētas, 
lai sekmētu pievilcīgu, 
dzīvojamu un vitālu dzīves 
vidi iedzīvotāju, viesu un 
talantu piesaistei? Kaut gan 
Rīga patreiz nav Eiropas 
dzīvojamāko un pievilcīgāko 
pilsētu sarakstā, kāda pilsētas 
attīstības perspektīva sekmētu 
tās izaugsmi dzīvojamības un 
pievilcības griezumā? 

Pilsētas, kuras ierindojušās 
dzīvojamu pilsētu sarakstā, 
raksturo vairāki kritēriji - 
kompakta mājokļa apbūve, 
augsts un funkcionāli 
daudzveidīgs publiskās ārtelpas 
īpatsvars, plaša kultūras 
infrastruktūras integrācija 
pilsētvidē un ilgtspējīgi 
sabiedriskā transporta 
risinājumi. Proti, kompakta 
pilsēta nozīmē efektīvu pilsētas 
telpas izmantošanu, nemazinot 
tās pievilcību un vitalitāti. 



Foto: Troels HeienFoto: Magnus Skjølberg

KoPenHĀGenaoslo VĪne
Dzīvojamas pilsētas 
centrā ir augsts 
publiskās un privātās 
ārtelpas īpatsvars

Oslo aktīvi attīsta un labiekārto 
pieeju pilsētas ūdenstilpnēm, 
lai sekmētu to izmantošanu 
un veidotu pievilcīgu mājokļu 
fondu ūdens tuvumā, bijušajās 
industriālajās teritorijās.

Kopenhāgena pasaulē 
pazīstama ar savu principiālo 
un konsekvento pieeju 
ilgtspējīgas veloinfrastruktūras 
izveidē, panākot, ka pēdējo 
desmit gadu laikā vairāk nekā 
62% no pilsētas iedzīvotājiem 
uz darbu ikdienā pārvietojas 
videi draudzīgā veidā.

Savukārt Vīne ir viena no 
vadošajām pilsētām Eiropā, 
kas īsteno pieejamu mājokļa 
politiku, kuras pamatā ir zaļa, 
un daudzveidīga gan publiskā, 
gan privātā ārtelpa.
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Mežaparks

Sarkandaugava

Jaunciems

Vecdaugava

Voleri
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Imanta

Salas

Ziepniekkalns

Bišumuiža

Katlakalns

Rumbula

Zasulauks

Dzirciems

Skanste

Suži

Bukulti

Brekši

Kengarags

Škirotava

Plavnieki

Dreilini

Dārzciems

Vecmilgrāvis

Vecāki

Bolderāja

Pleskodāle

Atgāzene

Dārzini

Trīsciems

Daugavgrīva

Mīlgrāvis

Kundzinsala

Bergi

Bulli

Mangalsala

Beberbeki

Pētersala-Andrejsala

Vecpilsēta

Šampēteris

Āgenskalns

Zolitūde

Mūkupurvs

Ķīšezers

Juglas ezers

Daugava

Bullupe

Bolderājas 
Jaunie kapi

Milestibas salina

Piejuras dabas 
parks

Lačupes kapi

Mangalu 
Pussala

Mežaparks

Meža kapi

Grīziņkalna 
parks

Matisa kapi

Ivana kapi

Lucavsalas

Maskavas forštate

Spilve

Grīziņkalns

Ķīpsala

Torņakalns

Bieriņi

Iļģuciems

Neapdzīvotas teritorijas

Ūdenstilpnes

Zems apdzīvotības blīvums

Augsts apdzīvotības blīvums

Auto maģistrāles

Potenciālās zaļās teritorijas

Parki

Kapsētas

Zaļās teritorijas

Dzelzceļš

Rīgas administratīvā robeža

RVC aizsardzības zonas robeža

Eksistējošās dzelzceļa stacijas

Retināta apdzīvotības 
struktūra padara kompaktas 
un dzīvojamas vides aspektus 
dārgus un nerentablus.

Minētie dzīvojamas pilsētas 
attīstības instrumenti - 
ilgtspējīgas transporta 
infrastruktūras izveide, 
publisko ūdenstilpņu 
apdzīvošana, publiskās ārtelpas 
izveide un uzturēšana uz 1m2 
ir izšķērdīga un nenes gaidītos 
konkurētspējīgas pilsētvides 
atribūtus. Tā ir pieejama un 
izmantojama pārāk mazam 
iedzīvotāju skaitam.

Rīga šodien - esošajā 
apdzīvotības struktūrā 
iezīmējas iedzīvotāju 
koncentrācija 
mikrorajonos un tukšs 
pilsētas centrs



Jugla

Mežciems

Purvciems

Avoti

Centrs

Maskavas forštate

Teika

Brasa

Čiekurkalns

Mežaparks

Sarkandaugava

Jaunciems

Vecdaugava

Voleri

Spilve

Kleisti

Imanta

Salas

Ziepniekkalns

Bišumuiža

Katlakalns

Rumbula

Zasulauks

Dzirciems

Skanste

Suži

Bukulti

Brekši

Kengarags

Škirotava

Plavnieki

Dreilini

Dārzciems

Vecmilgrāvis

Vecāki

Bolderāja

Pleskodāle

Atgāzene

Dārzini

Grīziņkalns

Ķīpsala

Trīsciems

Daugavgrīva

Mīlgrāvis

Kundzinsala

Bergi

Bulli

Mangalsala

Beberbeki

Torņakalns

Bieriņi

Iļģuciems
Pētersala-Andrejsala

Vecpilsēta

Šampēteris

Āgenskalns

Zolitūde

Mūkupurvs

Ķīšezers

Juglas ezers

Daugava

Bullupe

Bolderājas 
Jaunie kapi

Milestibas salina

Piejuras dabas 
parks

Lačupes kapi

Mangalu 
Pussala

Mežaparks

Meža kapi

Lielie kapi

Grīziņkalna 
parks

Matisa kapi

Ivana kapi

Lucavsalas

Auto maģistrāles

Potenciālās zaļās teritorijas

Parki

Kapsētas

Zaļās teritorijas

Rail Baltica

Dzelzceļš

Rīgas administratīvā robeža

RVC aizsardzības zonas robeža

Neapdzīvotas teritorijas

Attīstības teritorijas dzelzceļa lokā

Ūdenstilpnes

Zems apdzīvotības blīvums

Augsts apdzīvotības blīvums

Eksistējošās dzelzceļa stacijas

Rail Baltica dzelzceļa stacijas

Analizējot pilsētas telpisko 
struktūru, iezīmējas 
neizmantots teritorijas 
izaugsmes potenciāls - 
dzelzceļa lokam pieguļošās 
postindustriālās teritorijas, 
kurās jau pašreiz fragmentāri 
iezīmējas attīstības centieni.

Dzelzceļa loks, Andrejsala, 
Hanza, Skanste, Brasa, Vagonu 
rūpnīca, VEF, Vagonu iela, 
Rail Baltic trase, Torņakalns, 
“Zināšanu jūdze” (LU, RTU, 
RSU, RISEBA), Zunda kanāls, 
Ķīpsala - visas šīs teritorijas 
jāattīsta urbānas, centra 
blīvumā ar jauktu programmu 
un publisko ārtelpu.

Esošā un topošā dzelzceļa 
infrastruktūra pilsētvidē, kā 
arī gaidāmā starptautiskā Rail 
Baltic dzelzceļa klātbūtne 
nozīmē, ka šīs teritorijas būs 
relatīvi ērti sasniedzamas 
gan darbiniekiem, gan 
iedzīvotājiem.

Rīga X vīzija - 
Kompakta dzīvojama 
metropole



From 150.838 in 2000 
to 

 189.325 in 2020

Rīgas centrs
(Centrs, Brasa, Avoti, 
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Apdzīvotības blīvuma izmaiņas Rīgas pilsētas shematiskā griezumā 2000. - 2019. gadam

Rīga X vīzija - apdzīvotības blīvuma izmaiņas Rīgas pilsētas shematiskā griezumā 2020. - 2050. gadam

Kompaktas Rīgas sasniegšanai 
noteicošais attīstības solis ir
izveidot dzelzceļa loka 
teritorijā (~10 km2) mājokļu 
fondu 200 000 iedzīvotājiem 
(~80 000 mājokļi) ar 
apdzīvotības blīvumu 200 
cilvēki/1ha. Šāds apdzīvotības 
blīvums ir ilgtspējīgs, kam 
piemērs ir Vīnes pilsētas 
centra rajoni, kas ir viena 
no dzīvojamākajām pilsētām 
pasaulē.

Rīga X vīzija - 
Kompakta apdzīvotības 
struktūra kā 
priekšnoteikums 
dzīvojamas pilsētas 
attīstībai 

Source: CSB



Iedzīvotāju apdzīvotības blīvums Rīgā un tuvējā Pierīgā 2019. gadā
Izirušu pilsētu Rīgas 
iedzīvotāji nevar 
atļauties uzturēt

Datu avots: CSB, Demographia World Urban Areas

Izirusi pilsēta nozīmē - zems 
un retināts apdzīvotības 
blīvums, liels attālums līdz 
sociālajiem pakalpojumiem 
un augstas izmaksas 
infrastruktūras uzturēšanai uz 
1 m2. 

Rīgu sagaida nopietni 
izaicinājumi tieši 
infrastruktūras uzturēšanas un 
attīstības līmenī.  

Nemainot pilsētas apdzīvotības 
un izmantošanas loģiku, Rīga 
būs spiesta vairāk ieguldīt 
esošās infrastruktūras 
uzturēšanā. 

Rīga nespēs investēt jaunas 
dzīvojamās vides, mājokļu 
fonda un infrastruktūras 
izveidē.



Iedzīvotāju apdzīvotības blīvums Rīgā un tuvējā Pierīgā 2050. gadā

Datu avots: CSB, Demographia World Urban Areas

Rīga X vīzija - 
Kompakta dzīvojama 
metropole



rīgas mājokļu aģentūra 
(+ valsts)

rīgas investīciju aģentūra 
(+ liaa)

Lai Rīga kļūtu iedzīvotājiem pievilcīgāka 
vide, pilsētai nepieciešams veidot integrētu 
un ilgtspējīgu mājokļa stratēģiju un sekmēt 
nodarbinātības iespēju attīstību 

a. ilGtsPējĪGa mĀjoKļu 
stratēģija 

b. inoVatĪVa eKonomiKa

Augstākā izg.
un inovācija

Informācijas, 
komunikācijas 
tehnoloģija

Kultūras 
ekonomika

Mikrorajonos Rīgas centrā Dzelzceļa lokā Nodarbinātības iespēju 
sekmēšanai būtiski veicināt
tādas inovatīvas un 
eksportspējīgas pilsētas 
ekonomikas sfēras kā:

1) augstākās izglītības eksports, 
2) IKT,
3) kultūras ekonomika.

Šie ekonomikas sektori ir ne 
vien strauji augoši, bet arī 
iezīmē būtisku mijiedarbības 
potenciālu zināšanu, inovāciju 
radīšanā un pakāpeniskā 
komercializācijā, radot jaunus 
uzņēmumus un darbavietas.

Lai sekmētu mijiedarbību 
starp inovatīvajām ekonomikas 
jomām, nepieciešams izveidot 
Rīgas investīciju aģentūru, 
kas koordinē darbību starp 
departamentiem, pieejamajiem 
privātajiem un publiskajiem 
finanšu instrumentiem un 
pilsētas attīstības plānu. 

Rīgas tālākas attīstības 
kontekstā kompaktas un 
dzīvojamas pilsētas stratēģija 
nozīmē, ka mājokļa fonds 
tiek veidots trīs attīstības 
teritorijās: 
1) daudzdzīvokļu namu rajoni,
2) dzelzceļa loks,
3) Rīgas centrs.

Mājokļa stratēģiju raksturo 
pieejamība izmaksu griezumā 
un mājokļa profils, kas 
piemērots iedzīvotājiem ar 
atšķirīgu ienākumu līmeni, 
kā arī dažādām vajadzībām  - 
studio tipa mājoklis, mājoklis 
ģimenēm ar bērniem, īres 
dzīvokļi ārvalstu studentiem, 
sezonāliem darbiniekiem utt. 

Lai veiksmīgi īstenotu mājokļu 
fonda radīšanu, nepieciešams 
izveidot vienotu valsts un 
pašvaldības mājokļu aģentūru, 
kas konsekventi realizē 
mājokļu politiku perspektīvajās 
teritorijās.



Uzņēmējdarbības
klasteris

“Tempelhofa”

Kultūras parks

Sporta parks

Parks pie ūdens

Mājokļi
+ atpūta
+ kultūra

Bizness 
+ mājokļi
+sports

Izgudro
+ testē 
+ dzīvo

Dzīvo 
+ ražo

Mācies 
+ izgudro
+ dzīvo

Dzīvo 
+ ražo

Zināšanu
jūdze

Kultūras
klasteris

Inovāciju
klasteris

vieglās 
ražošanas
klasteris

Inovāciju un 
jaunuzņēmumu

klasteris

Dizaina pakalpojumu 
klasteris
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Daugavgrīva

Mīlgrāvis

Kundziņsala
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Buļļi

Mangaļsala

Beberbeķi

Torņakalns

RAIL BALTIC

RAIL BALTIC

Bieriņi

Iļģuciems

Andrejsala

Vecpilsēta

Šampēteris

Āgenskalns

Zolitūde

Mūkupurvs

Ķīšezers

Juglas ezers

Daugava

Buļļupe

Bolderājas 
Jaunie kapi

Milestibas salina

Piejuras dabas 
parks

Lačupes kapi

Mangalu 
Pussala

Mežaparks

Meža kapi

Lielie kapi

Matisa kapi

Ivana kapi

Lucavsalas

Grīziņkalna 
parks

Auto maģistrāles

Potenciālās zaļās teritorijas

Parki

Kapsētas

Zaļās teritorijas

Rail Baltica

Dzelzsceļš

Rīgas administratīvā robeža

RVC aizsardzības zonas robeža

Neapdzīvotas teritorijas

Attīstības teritorijas dzelzsceļa lokā

Ūdenstilpnes

Zems apdzīvotības blīvums

Augsts apdzīvotības blīvums

Eksistējošās dzelzsceļa stacijas

Rail Baltica dzelzsceļa stacijas

Funkcionālie klasteri: 
vietas dzīvei un 
darbam

Rīga X identificē vairākus 
daudzsološus pilsētas 
funkcionālos klāsterus, kuros 
realizējas vienkārša ideja 
- arvien biežāk iedzīvotāju 
un darbinieku prasības pret 
pilsētvidi ir radniecīgas, ja ne 
identiskas. 

Tādēļ šajās teritorijās tiek 
veidota jaukta tipa apbūve, 
izmantojot vietas ekonomisko, 
publisko un pilsētbūvniecisko 
profilu.

Mācies + izgudro + dzīvo
Šeit minamas tādas 
teritorijas kā “Zināšanu 
jūdze” Pārdaugavā, kurā 
izvietoti lielāko universitāšu 
centri, kas pakāpeniski veido 
Baltijas mēroga zinātnes 
centru. Šeit būtu vieta jaunu 
mājokļu izveidei vietējo un 
ārvalstu studentu un pētnieku 
kopienai, kā arī jaunajiem 
profesionāļiem. 

Bizness + mājokļi + sports
Skanstes teritorijā kā prioritārā 
pilsētas attīstības teritorijā, 
koncentrēti vairāki finanšu un 
darījumu centri, kā arī strauji 
augošs dzīvojamais masīvs 
pilsētas vēsturiskā centra 
tuvumā. 

Mājokļi + atpūta + kultūra
Bijušā ostas teritorija - tagad 
Riga Port City - atrodas 
ģeogrāfiski centrālā, unikālā 
ainavā ar publisku pieeju 
līdz šim maz izmantotai 
ūdensmalai un daudzveidīgu 
mājokļu fondu.

Izgudro + testē + dzīvo
Savukārt dzelceļa loka ziemeļu 
pusē attīstas lielākais IKT un 
invoāciju kvartāls “Vefresh”, 
kurā strādā valstī lielākie 
nozares uzņēmumi, 4000 IT 
sfēras darbinieki un top arvien 
pieaugošs un konkurētspējīgs 
dzīvojamo teritoriju masīvs. 



Rīga X vīzija identificē 
trīs ekonomikas jomas, 
kas sekmē pilsētas 
teritoriju attīstību

Kopenhāgenas Universitātes dienvidu 
akadēmiskā centra skvērs

1) augstākā izglītība un 
inovācija

Robotikas laboratorija ETH Cīrihē

2) informācijas, 
komunikācijas tehnoloģija

Fotografiska Stokholmā

3) kultūras ekonomika

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST
Foto avots: https://www.metalocus.es/en/news/bicycle-parking-
under-hills-karen-blixens-plads-cobe Foto: Roman Keller; īpašums: ETHZ Foto avots: https://res.se/reseguide/stockholm/se-gora/fotografiska

Pirmkārt, publiskā un privātā 
sektora sadarbība augstākas 
izglītības sektora attīstības 
veicināšanā, nodrošina ne 
tikai jaunu zināšanu, inovāciju 
radīšanu un komercializāciju 
lielākājas Rīgas zināšanu 
teritorijās, bet arī nodrošina 
jaunu talantu piesaisti 
ekonomikai. 

Otrkārt, informācijas 
komunikāciju un tehnoloģiju 
(IKT) sektors caurvij teju 
ikvienu sadzīves sfēru un 
kļūst par vadošo apsvērumu 
mūsdienīgas tautsaimniecības 
nodrošināšanā un iedzīvotāju 
digitālās pratības sekmēšanā. 

Treškārt, vitāla kultūras sfēra 
ir būtisks publiskās ārtelpas 
attīstības faktors, kas veicina 
dzīvojamību un pilsētvides 
pievilcību iedzīvotāju un 
investoru acīs. 



Kultūras eKonomiKa
Ja skatāmies uz Latvijā radītām kultūras vērtībām vai ar Latvijā uzaugušiem un par radošām 
personībām nobriedušiem cilvēkiem saistītiem kultūras notikumiem, mums ir ar ko lepoties ne 
tikai lokālā, bet arī starptautiskā kontekstā. Mēs varam piesaukt izcilības piemērus mūzikas, 
teātra, filmu, vizuālās mākslas un citās kultūras nozarēs. Rīgas kultūras telpā vietu atradušas 
gan augstajai kultūrai piederošas institūcijas, gan pagrīdes subkultūru saliņas. Kultūra ir arī 
starp prioritārām jomām, kurās līdzekļus iegulda valsts un pašvaldības. Salīdzinot ar citām 
ES dalībvalstīm, publisko spēlētāju izdevumi par kultūras pakalpojumiem attiecībā pret IKP 
Latvijā pat ir vieni no augstākajiem ES.



Dalībvalstu skaits

General Government Expenditure on Cultural Services as % of GDP in EU Member Countries (2009-2018)
Measurments for Latvia are represented by its flag, while the combined EU-28 estimates are depicted by a dotted line. 
Colours of the circles show the frequencies of the other countries for the specific precentages. For example, in 2011 the EU-28
general government expenditure on cultural services was 0.5% of its GDP. Most EU member countries spent 0.4-0.6% of GDP, while
Latvia spent 1% of its GDP 
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Datu avots: Eurostat

ES dalībvalstu vispārējās valdības sektora izdevumi par kultūras pakalpojumiem
laika periodā no 2009. līdz 2018. gadam (% no IKP)

Datu avots: Eurostat

Latvijas rādītāji ir apzīmēti ar karogiem, bet ES-28 vidējais mērījums – ar raustītu līniju. Savukārt apļu krāsa 
norāda uz dalībvalstu skaitu, kuru izdevumi par kultūras pakalpojumiem sastāda attiecīgos procentus no IKP. 
Piemēram, 2011. gadā vidēji ES-28 dalībvalstu vispārējās valdības sektora izdevumi par kultūras pakalpojumiem 
bija 0,5% no IKP. Vairums ES dalībvalstu tērēja 0,4-0,6% no IKP, bet Latvijas rādītājs bija 1% no IKP.
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Atalgojums
Kopēja samaksa darba 

ņēmējiem

Starppatēriņš
Ražošanas procesā 

izmantotās preces un 
pakalpojumi 

Citi kārtējie pārvedumi 
Citur neiekļautie pārvedumi 
institucionālajam sektoram 

(mājsaimniecībām, 
bezpeļņas organizācijām 

utt.)

Citi izdevumi 
Subsīdijas, kapitāla 

pārvedumi u.c. 

Bruto kapitāla veidošana 
Kapitālieguldījumi kultūras 

infrastruktūras izveidē. 

Vispārējās valdības sektora kultūras izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām
vidēji laika periodā no 2009. līdz 2018. gadam (%)

Datu avots: Eurostat

Katras valsts un ES-28 visu kategoriju summām ir jāsastāda 100%, 
un jebkuras nesakritības saistītas ar noapaļošanu

No ražošanas skatu punkta 
Latvijai raksturīgas salīdzinoši 
zemas darbaspēka izmaksas, 
kultūras sektorā pat vairāk 
nekā ekonomikā kopumā. 

No vienas puses, tas palielina 
iespējas piesaistīt kultūras 
produktu radītājus no citām 
valstīm (piemēram, filmu 
nozarē), bet, no otras puses, tas 
nozīmē, ka kultūras nozares 
profesionāļi, pat ņemot vērā 
dažādos dzīves dārdzības 
līmeņus, saņem mazāk nekā 
viņu kolēģi attīstītākajās ES 
dalībvalstīs. 

Savukārt, salīdzinot 
publisko kultūras izdevumu 
ekonomiskās kategorijas, 
redzams, ka Latvija 
vairāk ieguldījusi kultūras 
infrastruktūras izveidē.

Augsti izdevumi 
attiecībā pret IKP 
gan vēl nenozīmē, 
ka kultūras sektora 
pozīcijas Latvijā ir 
labākas kā citviet 
Eiropā 
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Vispārējās valdības sektora izdevumi par kultūras 
pakalpojumiem Latvijā un ES 2018. gadā (% no IKP)

Eiropas pilsētu kultūras «dzīvīguma» indekss 2019. gadā
(indeksa skala [0;100])
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Rīga

Tallina

Vīne

Oslo

19,5

26,6

0,4

0,3

1,1
48,8

Latvija
Igaunija

Lietuva

Austrija

ES-28
Vācija

Somija

Portugāle

Helsinki

Vispārējās valdības sektora izdevumi par kultūras 
pakalpojumiem Latvijā un ES 2018.gadā (% no IKP)

Eiropas pilsētu kultūras “dzīvīguma” indekss 2019. 
gadā (indeksa skala [0;100]) 

Datu avots: Eurostat, European Comission 

Neskatoties uz augstu 
kultūras budžeta 
īpatsvaru, plaši 
izplatītu priekšstatu, 
ka Latvija ir kultūras 
lielvalsts, kā arī lielāko 
nacionālās kultūras 
celtņu un norišu 
koncentrāciju Rīgā, 
Eiropas vidēja lieluma 
pilsētu kontekstā 
galvaspilsētas kultūras 
“dzīvīgums”
vērtējams kā relatīvi 
zems  
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Kultūras iestādes Līdzdalība kultūrā
un pievilcība

Zemi rādītāji Augsti 
rādītāji

Cultural Vibrancy in Riga according to Cultural and Creative City Monitor
Riga performing poorly in both aspects - facilities and participation

Cultural Vibrancy in Riga according to Cultural and Creative City Monitor
Riga performing poorly in both aspects - facilities and participation

Datu avots: European Comission

Kultūras “dzīvīgums” Rīgā, vadoties pēc Kultūras un radošo pilsētu monitora datiem
Rīga parādās slikti abos aspektos - iestādes un līdzdalība. 

Datu avots: European Comission 

Saskaņā  ar Kultūras 
monitora datiem, 
Rīgas kultūras 
infrastruktūras 
panākumi un 
iedzīvotāju 
piedalīšānās kultūras 
dzīvē tiek vērtēta kā 
nepietiekoša

Eiropas Komisijas (EK) 
Kultūras monitora ietvaros 
kultūras “dzīvīgums” novērtē 
vairākus kultūras dzīves 
aspektus. Monitors vērtē 
kultūras būvju un piesaistīto 
apmeklētāju skaitu, kultūras 
norišu pieejamību dažādām 
sabiedrības grupām, 
apmeklētāju apmierinātību ar 
kultūras piedāvājumu, 
internacionalizāciju jeb 
ārvalstu kultūras sfēras 
pārstāvju līdzdalību vietējo 
kultūras norišu veidošanā, 
kultūras sfēras pienesumu 
tautsaimniecībai kopumā, 
kā arī atsevišķu kultūras 
sfēru sektrorālo attīstības 
perspektīvu. 
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Datu avots: Eurostat

Latvija

Igaunija

Lietuva

ES-28

Uzņēmējdarbības
ekonomika

Māksla, izklaide
un atpūta

Latvija ES-28

Vienas stundas darbaspēka izmaksas 
2019. gadā (EUR)

Kapitālieguldījumu īpatsvars vispārējās valdības 
sektora kultūras izdevumos 2018. gadā (%) 

Kapitālieguldījumu īpatsvars vispārējās valdības 
sektora kultūras izdevumos 2018. gadā (%) 

Vienas stundas darbaspēka izmaksas 2019. gadā (EUR)
Augsti izdevumi 
attiecībā pret IKP 
gan vēl nenozīmē, 
ka kultūras sektora 
pozīcijas Latvijā ir 
labākas kā citviet 
Eiropā 

Datu avots: Eurostat



Dalība kultūras aktivitātēs, vadoties pēc ienākumu līmeņa (kino, performances vai kultūras objekti)
Vismaz vienreiz gadā 2015 (%)

Ekonomiski 
maznodrošinātākā 
sabiedrības daļa 
Latvijā patērē kultūras 
pasākumus ievērojami 
zem ES vidējā līmeņa

Datu avots: Eurostat

Lai gan Latvijas kultūras 
patēriņš gandrīz sakrīt ar 
Eiropas vidējo rādītāju, rūpīgāk 
vērtējot iedzīvotāju kultūras 
patēriņu sabiedrības grupās 
pēc to ienākumu līmeņa, 
redzams, ka ekonomiski 
maznodrošinātākā sabiedrības 
daļa patērē kultūras 
pasākumus ievērojami zem ES 
vidējā līmeņa.

Tai pašā laikā turīgākais 
iedzīvotāju slānis Latvijā 
patērē kultūras aktivitātes 
virs ES vidējā rādītāja. Tas 
liecina par apgrūtinātu 
kultūras produktu pieejamību 
sabiedrībā.kvintile

1
(zemākie ienākumi)

kvintile
5

(augstākie ienākumi)

kvintile
2

kvintile
3

kvintile
4

Latvija

Frequency of participation in cultural activities (cinema, live performances or cultural sites) by income quintile
At least once during 2015 (%)

63.8EU-28

63.3
63.2

64.0

77.6

86.4

82.5

72.5

53.5

46.3

39.3

49.6

Datu avots: Eurostat



Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš Rīgā, Pierīgā un Latvijā vismaz reizi 2018. gadā (%)
Kultūras objektu 
fiziskais novietojums 
tiešā veidā ir saistīts ar 
auditoriju, ko tie spēj 
sasniegt, to pieejamību 
un patēriņu

Datu avots: Culturelab, SKDS 

Salīdzinot Rīgu ar Pierīgu, 
skaidri iezīmējas kultūras 
patēriņš atkarībā no kultūras 
infrastruktūras pieejamības.

Kamēr rīdzinieki apmeklē 
muzejus, teātrus, kino un 
mākslas galerijas, Pierīgas 
iedzīvotāju uzsvars ir uz 
novada svētkiem, pasākumiem 
vietējā kultūras centrā un 
zaļumballēm.
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Apmeklēju pagasta, pilsētas vai novada svētkus 
Apmeklēju kultūrvēsturiskas vietas 

Pabeidzu lasīt grāmatu 
Apmeklēju muzeju 

Apmeklēju populārās mūzikas koncertu 
Apmeklēju profesionālā teātra izrādi 

Apmeklēju zooloģisko dārzu 

Apmeklēju mākslas galerijas, izstāžu zāles 
Apmeklēju kultūras pasākumus vietējā kultūras centrā 

Apmeklēju pasākumu, kurā uzstājās amatierkolektīvi 
Apmeklēju bibliotēku 

Apmeklēju operas vai baleta izrādi 
Apmeklēju klasiskās, laikmetīgās mūzikas koncertu 

Apmeklēju amatierteātra izrādi 
Apmeklēju vietējo balli, zaļumballi

Apmeklēju cirka izrādi 

Skatījos filmu kinoteātrī vai brīvdabas kinoseansā 

Rīga Pierīga Latvija

Datu avots: Culturelab, SKDS

Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš Rīga, Pierīga un Latvijā
Vismaz reizi 2018. gadā (%)



Latvijas Leļļu teātris

Latvijas Nacionālā 
opera un balets

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Rīgas Kongresu nams

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Dzelceļa 
vēstures muzejs

Tabakas fabrika 

Dailes teātris

Jaunais Rīgas teātris

Rīgas cirks
Lielā ģilde

Arsenāls

Latvijas Nacionālais teātris

VEF

Tallinas kvartāls

K.K. fon Stricka villa
Kim

RIXC

Hanzas perons

Zuzeum

Boļševička

Līksnas Dārzs

Āgenskalna tirgus

Kalnciema kvartāls

Lai arī vairums liela 
mēroga kultūras 
institūciju atrodas 
pilsētas centrā, to 
klātbūtne, darbība un 
kultūras piedāvājuma 
izcilība pēdējo 
trīsdesmit gadu 
laikā nav būtiski 
padarījusi Rīgu par 
pievilcīgu, dzīvojamu 
un konkurētspējīgu 
dzīvesvietu 

Plānojot šo institūciju 
attīstības perspektīvu, 
nepieciešams izvērtēt, vai 
plānotie ieguldījumi ēkās un 
infrastruktūrā sekmēs ne 
tikai kultūras izcilību, bet arī 
publiskās ārtelpas attīstību 
ne tikai funkcionālā, bet arī 
dzīvojamības un pilsētvides 
aktivācijas griezumā. 



Latvijas Leļļu teātris

Latvijas Nacionālā 
opera un balets

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Rīgas Kongresu nams

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Dzelceļa 
vēstures muzejs

Tabakas fabrika 

Dailes teātris

Jaunais Rīgas teātris

Rīgas cirks
Lielā ģilde

Arsenāls

Latvijas Nacionālais teātris

VEF

Tallinas kvartāls

K.K. fon Stricka villa
Kim

RIXC

Hanzas perons

Zuzeum

Boļševička

Līksnas Dārzs

Āgenskalna tirgus

Kalnciema kvartāls

Esošā kultūra jaunās 
dzelzceļa loka 
stratēģijas kontekstā



Kultūra ir dzinējspēks 
ekonomikai, talantu 
piesaistei un īpaši 
svarīga pilsētas 
dzīvojamības zīme

Kai laikmetīgās 
mākslas centrs 
Tallinā - pilsētas 
attīstības 
ekonomiskais 
instruments

Foto avots: https://estonia.ee/noblessner-quarter/
Foto: Martin Dremljuga

Pilsētas, kuras mūsdienās 
nodrošina augstu iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes līmeni un 
parāda labus rezultātus arī 
kultūras pakalpojumu izcilībā, 
savā darbībā realizē vairākus 
principus: 

1) pilsētvides atdzīvināšana,
2) starptautiski partneri,
3) apkaimju iedzīvotāju 
iesaiste.



Avots: Live Riga Foto: Didzis Grodzs

Mazā kultūra “k”
- izkliedēta,
- publiskās telpas aktivators,
- nav stabils finansējums,
- plaša auditorija,
- ekstraverta. 

Esošā kultūras 
institūciju un norišu  
ģeogrāfija Rīgā 

Lielā kultūra “K”
- centrāla,
- iesakņojusies,
- stabils finansējums,
- plaša auditorija,
- introverta.

Mazā kultūra “k”
Pilsētas dzelzceļa loka 
teritorijās un tās tuvumā 
esošajās telpās aktīvi darbojas 
“mazā kultūra”. Pie šīs 
kategorijas pieder kultūras 
institūcijas, kuras darbojas 
uz projektu bāzes, tām ir 
ierobežoti un neprognozējami 
finansiālie resursi, savukārt to 
programu norise mēdz būt cieši 
saistīta ar teritorijā  esošajām 
sabiedrības grupām, kā arī 
publisko ārtelpu tās tuvumā. 

Lielā kultūra “K”
Pilsētas vēsturiskajā centrā 
atrodas vairums nacionālā 
mēroga kultūras institūciju jeb 
“lielā kultūra”.
. Šīs institūcijas raksturo 
stabils finansējums, kultūras 
pakalpojumu izcilība, stabila 
un relatīvi nodrošināta 
auditorija, un tās plānotajām 
norisēm ir visai neliela sasaiste 
ar pilsētas publisko ārtelpu. 



Svarīgākie 
principi kultūras 
infrastruktūrā 
dzīvojamākas pilsētas 
veidošanai

1) Pilsētvides atdzīvināšana, 

2) starptautiski partneri,

3) apkaimju iedzīvotāju iesaiste.

Avots: Live Riga Foto: Didzis Grodzs

Pirmkārt, kultūras institūcijas 
redz sevi kā daļu no pilsētas 
ekonomikas un izmanto 
savu darbību kā potenciālu 
pilsētas degradēto teritoriju 
aktivizācijas instrumentu. 
Otrkārt, daudzas institūcijas 
piesaista ārvalstu kultūras 
jomas pārstāvjus, lai  ne vien 
dažādotu, bet arī padarītu savu 
programmas piedāvājumu 
redzamāku starptautiskās 
kultūras līmenī.
Treškārt, kultūras institūcijas 
uzsāk aktīvu dialogu ar 
apkaimes iedzīvotājiem un 
pakāpeniski veido daļu no 
sava piedāvājuma saskaņā 
ar iedzīvotāju iespējām 
un interesēm (piemēram, 
iekļaujot izglītības, sporta un 
popkultūras elementu savā 
programmā).



Foto: Reinis Oliņš
Avots: https://www.facebook.com/rigajurmalamusicfestival/
photos/?ref=page_internal

Foto: Riga International Biennial of Contemporary Art
Avots: https://www.facebook.com/RigaBiennial/
photos/a.2640184822903088/2640187246236179

Foto: Renārs Koris
Avots: ghetto.lv

1) pilsētvides atdzīvināšana 2) starptautiski partneri 3) apkaimju iedzīvotāju iesaiste

Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”  
 
Izceļ starptautisku kultūras produktu 
radīšanu, atvedot pausaulslavenus 
klasiskās mūzikas talantus uz Rīgu.  
Piesaista lielu apmeklētāju skaitu (vietējo 
un starptautisku) un ievieto Rīgu klasiskās 
mūzikas cienītāju kartē.

Ghetto games 
 
Ghetto games ir labs piemērs jauniešu 
programmai pilsētas centra loka tuvumā, 
kas iesaista daudz apkaimes iedzīvotāju.
Aktīvā atpūtas programma tiek kombinēta 
ar alternatīvās kultūras aktivitātēm.

RIBOCA 2

RIBOCA festivāls ir labs piemērs 
kultūras institūciju spējai ne tikai sekmēt 
teritorijas attīstību, iedzīvotāju iesaisti 
kultūras norisēs, bet arī veicināt Rīgas 
atpazīstamību starptautiskā mērogā.

Kā Rīga jau seko šiem 
principiem



Rīga X stratēģija 
redz, ka kultūras 
institūcijām pilsētas 
ģeogrāfijā ir savs 
darbības profils    

Kultūra Rīgas centrā
- kultūras programmas 
dažādošana,
- publiskās ārtelpas vietrade,
- aktīvāka un atvērtāka 
publiskā iekštelpa,
- kultūras programmas 
internacionalizācija,
- norišu digitalizācija.

Kultūra dzelzceļa lokā
- stabils finansējums,
- pieejama infrastruktūra,
- kopīgu programmu veidošana 
ar nacionāla mēroga kultūras 
institūcijām.
- rezidences un brīvā 
infrastruktūra, kas nav 
piesaistīta konkrētai 
institūcijai, brīvi izmantojama 
gan vietējā, gan starptautiskā 
mērogā.

Kultūra mikrorajonos
- kultūras centri,
- skolas,
- bibliotēkas,
- POP-UP kultūras norises.



Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Šampētera filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Imantas filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Iļģuciema filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Sarkandaugavas filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Pļavnieku filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Mežciema filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Čiekurkalna filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Bolderājas filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Juglas filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Jaunciema filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Daugavas filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Ķengaraga filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Bišumuižas filiālbibliotēka

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka "Rēzna"

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka "Zemgale"

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka "Strazds"

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka "Pūce"

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka "Pārdaugava"

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka "Kurzeme"

Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Biķernieku filiālbibliotēkaRīgas Centrālās bibliotēkas 

filiālbibliotēka "Vidzeme"
Rigas kultūras un 
atpūtas centrs "Imanta"

RD IKSD RP KIA 
Kultūras centrs "Iļģuciems" VEF

Kultūras pils "Ziemeļblāzma"

Rīga X stratēģija - 
kultūra mikrorajonos

Neskatoties uz to, ka Rīgas 
daudzīvokļu namu rajonos 
koncentrēts vairums Rīgas 
iedzīvotāju, šajās teritorijās 
vēsturiski ir visai neliels 
nacionālās kultūras institūciju 
un norišu apjoms. Lai sekmētu 
šo teritoriju attīstību, kā 
arī celtu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, kultūras norišu 
veidošanā iespējams iesaistīt 
bibliotēkas, kultūras centrus. 

Kopā ar apkaimju un NVO 
pārstāvjiem šīs kultūras 
institūcijas pretendē uz 
publisko finansējumu, lai 
paplašinātu un dažādotu 
esošo piedāvājumu dažādām 
iedzīvotāju grupām. 

Lai izvērtētu iedzīvotāju 
interesi un vajadzības, 
šādus projektus sākotnēji 
vēlams realizēt pilotprojektu 
formā, piemēram, veidojot 
nosacījumus, pie kuriem 
iedzīvotāju grupas varētu 
izmantot apkaimes vidusskolās 
izveidoto mūsdienīgo sporta 
infrastruktūru.



Rīga X stratēģija - 
kultūra mikrorajonos

Foto: AKTC / Kristian Skeie
Foto avots: https://www.akdn.org/architecture/project/
superkilen

Kultūras institūciju loma 
daudzdzīvokļu namu rajonos 
vērsta uz kultūras norišu 
pieejamības veicināšanu 
to iedzīvotāju vidū, kuriem 
kultūras pasākumi nav 
pieejami dzīvesvietas vai 
finansiālā nodrošinājuma dēļ,  
izmantojot popkultūras, sporta 
un izglītības profilu.

Superkilen  Kopenhāgenā

- Publiskās ārtelpas aktivācija 
vienā no visvairāk etniski 
jauktajiem un sociāli 
sarežģītākajiem Kopenhāgenas 
rajoniem (transformējot 
nelabvēlīgu vidi par vietu brīvā 
laika pavadīšanai visiem) 

- Aktīva apkaimju iedzīvotāju 
iesaiste projekta plānošanas 
laikā 

-Veiksmīgs piemērs kā 
publiskā telpa spēj savest 
kopā vietējos iedzīvotājus, 
tūristus un uzlabot dzīvojamos 
apstākļus ap to. 

- Finansējuma avoti: 
“Realdania” (filantropisks 
privāts uzņēmums) un pilsēta 



Dailes teātris

Jaunais Rīgas teātris

Lielā ģilde

Arsenāls

Latvijas Nacionālais teātris

Tabakas fabrika

Rīgas cirks

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Rīgas Kongresu nams

Rīgas Centrāltirgus

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Dzelceļa vēstures muzejs

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Latvijas Leļļu teātris

Latvijas Nacionālā 
opera un balets

Rīga X stratēģija - 
kultūra Rīgas centrā

Vairums no liela, nacionāla 
mēroga kultūras objektiem 
(Lielais astotnieks), kas 
tiks veidoti, atjaunoti 
vai labiekārtoti tuvāko 
gadu laikā, atrodas Rīgas 
vēsturiskajā centrā. Lai šie 
objekti stiprinātu pilsētas 
dzīvojamību un tās tēlu, 
publiskās programas 
realizāciju, nepieciešams 
padarīt starptautiskāku, 
veidot saistībā ar tuvumā 
esošo publisko ārtelpu un 
padarīt pieejamāku iedzīvotāju 
grupām, kuras dažādu iemeslu 
dēļ nav institūciju pašreizējā 
auditorija. Šāds process būtu 
solis publiskas un iesaistošas 
kultūras radīšanā, publiskās 
ārtelpas dažādošanā un 
“iziešana” ārpus institūcijas 
līdzšinējām robežām.

RAIL BALTIC



Rīga X stratēģija - 
kultūra Rīgas centrā

Foto: Michel Denancé - Gianni Berengo Gardin 
Foto avots: https://www.atlasofplaces.com/

Oodi Helsinku centrālā 
bibliotēka

- Jauna publiskā bibliotēka, 
kas paplašina savu publisko 
iekštelpu kafejnīcā, 
restorānā, publiskā jumta 
terasē, kinoteātrī, audio-
vizuālo ierakstu studijās un 
prototipēšanas darbnīcā

- Finansējums: 66 miljoni eur 
no pilsētas un 30 miljoni eur no 
valsts 

Rīgas vēsturiskajā centrā 
kultūras institūcijas sekmē 
daudzveidīgas publiskās 
ārtelpas veidošanos, 
tās aktivizāciju, kā arī 
starptautisku atpazīstamību, 
izmantojot vadošo kultūras 
institūciju centrālo ģeogrāfisko 
novietojumu, resursus un 
atbalstošo infrastruktūru.

Foto avots: https://blog.infobibliotecas.com/formatos-
emergentes-para-bibliotecas-convalecientes/

- Veiksmīgs piemērs lielas 
kultūras būves publiskās 
ārtelpas atdzīvināšanai 
alternatīvām, pilsētas centram 
nepieciešamām funkcijām

- Atvērta katru dienu no plkst. 
8:00 līdz 22:00



Mežaparka Lielā estrāde

Rigas Kulturas un atputas 
centrs Imanta

Kultūras pils "Ziemeļblāzma"

Latvijas Leļļu teātris

Latvijas Nacionālā 
opera un balets

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Rīgas Kongresu nams

Rīgas Centrāltirgus

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzejs

Uzņēmējdarbības
klasteris

Mājokļi
+ atpūta
+ kultūra

Bizness 
+ mājokļi
+sports

Izgudro
+ testē 
+ dzīvo

Dzīvo 
+ ražo

Mācies 
+ izgudro
+ dzīvo

Dzīvo 
+ ražo

Zināšanu
jūdze

Kultūras
klasteris

Inovāciju
klasteris

vieglās 
ražošanas
klasteris

Dizaina pakalpojumu 
klasteris

Inovāciju un 
jaunuzņēmumu

klasteris

Tabakas fabrika

Dailes teātris

Jaunais Rīgas teātris

Rīgas cirks
Lielā ģilde

Arsenāls

Latvijas Nacionālais teātris

Pasaules tirdzniecības 
centrs Rīga Ghetto games

VEF

Tallinas kvartāls

K.K. fon Stricka villa
Kim

RIXC

Hanzas perons

Zuzeum

Barona parks

Boļševička

Līksnas Dārzs

Āgenskalna tirgus

Kalnciema kvartāls

Laikmetīgās 
mākslas muzejs

RIBOCA2 

Vagonu iela

Rīga X stratēģija - 
kultūra dzelzceļa lokā

Kultūras infrastruktūra 
dzelzceļa loka teritorijās 
sekmētu jauno iedzīvotāju 
kopienu veidošanos, kā arī 
kultūras norišu pieejamību 
teritorijās ar zemu kultūras 
institūciju un aktivitāšu 
īpatsvaru.

Šo lokāciju potenciāls ir 
kļūt par kultūras norišu 
platformām un jaunu kultūras 
virzienu izstrādes vietām. 
To profils - rezidences un 
brīvā infrastruktūra, kas 
nav piesaistīta konkrētai 
institūcijai, brīvi izmantojama 
gan vietējā, gan starptautiskā 
mērogā.



Rīga X stratēģija - 
kultūra dzelzceļa lokā

Telliskivi kvartāls, Tallina

- Postindustriāls ansamblis 
pilsētas centra tuvumā, 
dzelzceļa lokā, transformēts 
par jaunrades kvartālu

 - Piedāvā vairākus dizaina 
veikalus un studijas, 10 bārus 
un restorānus, foto galerijas, 
vides instalācijas, teātra 
performances

- Tirgus ik sestdienu visa gada 
garumā

Foto: Kristjan Herkül

-Liels vietējās auditorijas un 
tūristu apmeklējumu skaits 
(tuvu 1 miljonam apmeklējumu 
gadā) 

- 600 kultūras pasākumu  gadā

- Telliskivi un Kalamaja 
kvartāli kopā piesaista 250 
uzņēmumus, 1500 darbavietas, 
apkārtnē tiek attīstīti 
nekustamie īpašumi.

Dzelzceļa loka teritorijās 
kultūras institūcijas pilda 
vietrades funkciju un izmanto 
kultūras norises, lai radītu 
jaunus galamērķus gan 
iedzīvotājiem, gan pilsētas 
viesiem, kā arī iesaistītu 
kultūras procesos dažādas, 
līdz šim mazāk iesaistītas 
sabiedrības grupas (ģimenes 
ar bērniem, jaunieši, seniori, 
alternatīvas un laikmetīgās 
kultūras interesenti).  
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RIBOCA2 

Vagonu iela

Rīga X stratēģija - 
kultūra dzelzceļa lokā

1) Atvērtība - savienota 
publiska iekštelpa un 
ārtelpa,
 
2) kultūras programma 
tiek mērķtiecīgi 
ienesta pilsētvidē, 

3) kultūras vide, kas 
paaugstina pilsētas 
konkurētspēju,
 
4) vērsta uz sadarbību 
ar apkārtnes 
izgausmes virzieniem.


