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Kā tas sākās? 

• Plānošana 

• Ģeogrāfija 

• Analītika, statistika 

• Cilvēks, sabiedrība 

• Identitāte, kopība 

 



Apkaimes semantika 

Dzīvojamais rajons (apkaime) =  

piemērota lieluma apdzīvota vide, 

kam ir sava apkalpe, identitāte un 

raksturs, kas izriet no apbūves 

veida, fiziskajām robežām, ainavas 

un iedzīvotāju kopības izjūtas. 



Apkaimju evolūcija 



Robežas 

Apkaimju poligonu robežas veidotas, ņemot vērā: 
 

• Ielas (galvenokārt maģistrālās) 

• Dzelzceļa līnijas 

• Dabiskos šķēršļus (mežs, ūdenstilpes krasta līnija) 

• Vēsturiskos aspektus 

 

 

 



Nosaukumu izvēle 



58 apkaimju robežas 





Iedzīvotāju skaits 

apkaimēs 

Visvairāk – Purvciemā, 

Ķengaragā 

Mazāk – Skanstē, Spilvē, 

Kleistos, Salās u.c. 



Nodarbināto skaits 

apkaimēs 

Visvairāk – Centrā, Maskavas 

forštatē, Teikā 

Mazāk – Buļļos, Sužos, 

Beberbeķos 



Rīgas iedzīvotāju veiktās aktivitātes savā apkaimē 

procentos no pilsētā veiktajām aktivitātēm (2010) 



Nacionālais sastāvs apkaimēs 



Kopienu centri 



www.apkaimes.lv  

o Jaunumi 

o Karte 

o Statistika 

o Forums 

42486 sesijas 

27 497 lietotāji 

128 818 lapu skatījumi 

http://www.apkaimes.lv/




Cik lielu teritoriju 

Jūs uzskatāt par savas dzīvesvietas apkārtni? 

Avots: Rīgas dome 





Apkaimju platformas īstenošana 

o Identitāte 

o Faktoloģiskā informācija 

o Sabiedrības iesaiste, interešu grupas, 

lokālpatriotisms 

o Plānošana (lokālplānojumi, iedzīvotāju iesaiste) 

o Adaptācija dažādām aktivitātēm pilsētā: 

sabiedriskais transports, 2014.g. kultūras 

galvaspilsēta, pilsētas svētku noformējums, 

privātais sektors, gadatirgi, talkas 

o Pētniecība 

o Projekti 

 



http://data.csb.gov.lv  

Dati uz 

01.03.2011. 

o Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc mājās pārsvarā lietotās valodas. 

 

o Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc mājsaimniecības tipa un 

dzimuma. 

 

o Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc tautības. 

 

o Iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pa galvenajām vecuma grupām. 

 

o 15 gadu un vecāku iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc augstākā 

sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa. 

 

o Privātās mājsaimniecības pa Rīgas apkaimēm pēc veida. 

http://data.csb.gov.lv/


Lokālplānojums Skanstes apkaimei 

Attēls no Skanstes apkaimes  lokālplānojuma izstrādātāju prezentācijas 



Lokālplānojums Skanstes apkaimei 

Attēli no Skanstes apkaimes  lokālplānojuma izstrādātāju prezentācijas 



Apkaimju princips RAP 2014-2020 



Apdzīvojuma struktūra ar 

apkaimju centriem 

Apkaimju centriem var būt telpiska, 

funkcionāla, sociāla vai rekreatīva 

nozīme, tie veidosies 

socializēšanās mezglpunktos jeb 

vietās, kurās būs iespējams attīstīt 

atraktīvu publisko telpu visiem 

apkaimes iedzīvotājiem. Ilgtermiņā 

apkaimju centros vēlams 

daudzveidīgs pakalpojumu klāsts, 

tādējādi uzlabojot katra dzīvojamā 

rajona funkcionalitāti un pievilcību. 

 



Pieostas apkaimju nākotne 



Rīgas apkaimju iedzīvotāju aptauja 

o Iedzīvotāju viedokļa apzināšana 

o Iedzīvotāju viedokļu izvērtēšana 

un iestrādāšana jaunajā Rīgas 

teritorijas plānojumā 

o Apkaimju iedzīvotāju 

kontaktinformācijas datu bāzes 

veidošana 

25 

Avots www.rdpad.lv 



Sarkandaugava.  

Vai Jums patīk dzīvot savā apkaimē? 

 



Kur meklējams Sarkandaugavas centrs? 



Sanāksmes Rīgas pilsētas apkaimēs 

• Tikšanās klātienē, kopumā 18 sanāksmes 

• Pēc darba laika, tuvāk mājām 

• Skaidrojam, informējam, aicinām iesaistīties  

28 
Avots www.rdpad.lv 

http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/1/RHV_300913_1.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/2/IMG_4561.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/3/IMG_4630.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/4/IMG_4970.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/5/IMG_5187.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/7/IMG_5301.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/10/IMG_5869.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/11/IMG_5948.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/12/IMG_6079.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/13/IMG_6598.jpg
http://rdpad.lv/uploads/JRTP/foto/8/IMG_5420.jpg


Nākotnes pilsētas spēle «Mana Skanste» 

Šeit un turpmāk attēli no nākotnes pilsētas spēles «Mana Skanste» dalībnieku prezentācijām 

31. oktobris, 1. novembris, 2013 



> 50 idejas 

5 detalizētas, inovatīvas idejas 

Skanstes apkaimes attīstībai 

o Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums 

o Sabiedrības līdzdalība 

o Situācijas analīze, ideju radīšana 

o Dažādas jomas, pieredzes, interešu pārstāvji 

Nākotnes pilsētas spēle «Mana Skanste» 



5 komandas. 5 idejas 

„Noķer mani Skanstē” 

1. ideja 

„Biznesa dobe”  

2. ideja 

3. ideja 

4. ideja 

5. ideja 

Zinātniskais centrs „Pilīte” 

„Zvaigžņu ganības” 

„Mazā Skanstes Venēcija” 

„Pievilcīgs un sakopts purvs”, jauna publiskā ārtelpa – kanālu tīkls, kas mijas ar zaļo struktūru. 

Skanstes apkaimi paredzēts attīstīt kā centrālo biznesa teritoriju. 

Radoša laboratorija, kurā zinātnieki un uzņēmēji, bērni un pieaugušie vienkopus būvē 

zināšanas, attīsta pētniecību un biznesu. 

„Aug bizness, ģimenes, kāposti, bietes un bērni” - simbioze starp dabu un biznesu, laukiem 

un pilsētu 

Zaļā domāšana, efektīva resursu un inovatīvu risinājumu lietošana. 



1. ideja. „Mazā Skanstes Venēcija” 

„Pievilcīgs un sakopts purvs”,  

jauna publiskā ārtelpa – kanālu tīkls, kas mijas ar zaļo struktūru. 

o Novērsta pārpurvošanās; 

o Uzlabota gaisa kvalitāte; 

o Jauna publiskā telpa; 

o Vēsturisko vērtību atjaunināšana; 

o Zemes vērtības pieaugums; 

o Tūrisma attīstība; 

o Velo infrastruktūra; 

o Teritorijas identitāte; 

 

 

 

 

 

 



5 apkaimes. 

Bolderāja/Daugavgrīva, 

Krasta iela, Ziepniekkalns, 

Āgenskalns, Čiekurkalns 

Attēli no www.a4d.lv, www.apkaimes.lv, www.rdpad.lv  

http://www.a4d.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.rdpad.lv/


Apkaimju forumi 



Labie kaimiņi Sarkandaugavā 



Uzņēmība un iniciatīva – Sarkandaugavas stāsts 

o Labas vietas TALKA Alekša 

skvēram Sarkandaugavā sadarbībā 

ar idejuTALKA un Laikmetīgās 

arhitektūras informācijas centru 

o Aktīva iesaistīšanās publiskās 

ārtelpas uzlabošanā un 

labiekārtošanā 

36 
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/ 

http://www.sarkandaugavai.lv/ 

Sarkandaugavas Attīstības Biedrība 

http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.a4d.lv/lv/notikumi/labas-vietas-talka-aleksa-skveram-sarkandaugava/
http://www.sarkandaugavai.lv/




Aktīva un draudzīga kopiena – Mežaparka stāsts 

38 

Mežaparka Attīstības Biedrība 



Starppaaudžu dialogs – 

Grīziņkalna stāsts 



Sadarbība ar ostu – Vecmīlgrāvja 

stāsts 



Krīze, kā radošuma veicinātāja – Miera ielas 

stāsts 



Biznesa tvēriens – Kalnciema kvartāla stāsts 



Skola, kā apkaimes sirds – 

Atgāzenes stāsts 





Sanākt kopā pagalmā – Maskačkas 

stāsts 



Apkaimju biedrības 



“Spīķeri” – Radošas apkaimes centrs 



Pilsētvides projekti Grīziņkalnā,  

Avotos un Maskavas forštatē  



Izaicinājumi 

o Apkaimju ideju fonds 

o NVO kopienu padome Pilsētas attīstības departamentā 

o Apkaimju aktīvistu apmācība 

o Iesaiste vietas plānošanā 

o Pakalpojumu decentralizācija 

o Pārvalde, kas balstīta uz teritoriju attīstību 



Rīga 2030  

(284) Lemjot par dažādu jautājumu risināšanu, 

sevišķi saistībā ar pilsētvidi, tiek ņemtas vērā 

katras apkaimes savdabīgās iezīmes, vajadzības 

un vietējās apkaimes kopienas viedoklis. 

 

(285) Apkaimju griezums jeb pilsētas teritoriālais 

skatījums tiek ietverts katras pilsētas problēmas 

vai iespējas risinājumā. 

 



Paldies par uzmanību! 

 
Guntars Ruskuls 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

guntars.ruskuls@riga.lv 

 

mailto:guntars.ruskuls@riga.lv

