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•• Kāpēc USER projekts? Kāpēc USER projekts?   

USER projekts – atbalsta instruments pilsētvides attīstības 

plānošanai, specifisku plānošanas jautājumu risināšanai 



•• Kas ir USER projekts Kas ir USER projekts   

2012.gada vasarā Rīgas pilsētas pašvaldība tika uzaicināta 

dalībai URBACT II programmas līdzfinansētajā pilsētvides 

(publiskās ārtelpas) attīstības projektā USER: 

 USER projekta īstenošana tika uzsākta 2013.gada 1.februārī  

USER projekta partneri – 9 Eiropas pilsētas (Kopenhāgena, Berlīne, Peskara, 

Grenobles Alpu Metropole, Lisabona, Krakova, Malaga, Ļubļina un Rīga) 



•• USER projekta būtība USER projekta būtība   
Publiskās ārtelpas funkcionāla pilnveidošana atbilstoši tās 

lietotāju vajadzībām un vēlmēm: 

 USER koncepts –  “ideāla publiskā ārtelpa” ar potenciālu nodrošināt dažādu 

sabiedrības grupu vajadzības jebkurā laikā 

Jo augstāka publiskās ārtelpas kvalitāte, jo intensīvāk tā tiek izmantota; lielāka 

lietošanas konfliktu risku iespējamība prasa specifiskus risinājumu instrumentus 

 



•• USER mērķis USER mērķis   
Savlaicīgi apzināt izmaiņas (vajadzības) un risināt publiskās 

ārtelpas izmantošanas konfliktus ar tās lietotāju aktīvu 

līdzdalību:  

  veicināt publiskās ārtelpas pievilcību – lietotāju vēlmi to aktīvi izmantot, 

uzturoties tajā ilgāk un atgriežoties biežāk 

 paaugstināt publiskās ārtelpas drošību (security and safety) 

 pilnveidot publiskās ārtelpas funkcionālo kvalitāti – nodrošinot to sakoptu, 

labiekārtotu, apgaismotu, labi uzturētu un pārvaldītu 



•• USER projekta tēma RīgāUSER projekta tēma Rīgā  
Augošās tūrisma nozares ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra 

(RVC) publiskās ārtelpas attīstību:  

visu publiskās ārtelpas lietotāju savstarpējā mijiedarbība – RVC iedzīvotāju, 

valsts un pašvaldību institūciju un privātās uzņēmējdarbības intereses pret strauji 

pieaugošo RVC apmeklētāju skaitu 
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•• USER vērtētie pilsētvides objekti:USER vērtētie pilsētvides objekti:  



Latviešu strēlnieku 

laukums 

Spīķeru iela un 

apkārtējā teritorija  

•• Izvēlētie pilsētvides objekti:Izvēlētie pilsētvides objekti:  



••   Sagaidāmie rezultātiSagaidāmie rezultāti  

 Izstrādāts  

  RĪCĪBAS PLĀNSRĪCĪBAS PLĀNS,  

 lai uzlabotu publiskās ārtelpas 

renovācijas (plānošanas, 

projektēšanas, būvniecības), 

pārvaldības un apsaimniekošanas 

procesu kvalitāti: 

PIEŅEMTI saistoši lēmumi rīcības plāna 

ieviešanai 

APROBĒTAS iegūtās zināšanas 

izmantošanai turpmākā darbā ārpus projekta 

novietnes 

 



•• USER projektā iesaistītās puses USER projektā iesaistītās puses   

Sabiedrība un tiešie publiskās ārtelpas lietotāji līdzdarbojas 

projekta atbalsta grupā, analizē un meklē risinājumus, 

izstrādā un ievieš RĪCĪBAS PLĀNU RĪCĪBAS PLĀNU   
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•• USER projekta atbalsta grupa USER projekta atbalsta grupa   
Politiskais līderis 
 

Publiskās ārtelpas lietotāji  
 

Paplašinātā atbalsta grupa–

52 institūcijas: 

Organizāciju un sabiedrības grupu 

pārstāvji, kuru intereses vai darbība 

tieši saistīta publisko ārtelpu lietošanu 

un veidošanu 
 

Pamata atbalsta grupa– 15 

institūcijas: 

Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju 

un profesionālo organizāciju pārstāvji 
 

USER komanda 

Pilsētplānošanas speciālisti, projekta 

vadītājs 



•• USER projekts: veiksmes stāstiUSER projekts: veiksmes stāsti  

 Skolēnu līdzdalība 

RV3.ģ. skolēnu līdzdarbošanās USER 

projektā, radot savu vīziju publiskās 

ārtelpas attīstībai 



•• USER projekts: veiksmes stāstiUSER projekts: veiksmes stāsti  

 Skolēnu līdzdalība 

Skolēnu radošais redzējums par 

publiskās ārtelpas – laukuma pie 

skolas – vēlamo attīstību… 



•• USER projekts: veiksmes stāstiUSER projekts: veiksmes stāsti  
 LU maģistra studentu 

iesaiste USER projekta 

īstenošanā 

Studentu pētnieciskais darbs integrēts 

LU maģistra studiju programmās – 

«Telpiskās attīstības plānošana» un 

«Sociālā un politiskā ģeogrāfija»  



•• USER projekts: ieguvumi USER projekts: ieguvumi   
 Starptautiskā sadarbība URBACT tīkla ietvaros 

 Vietējā sadarbība un sabiedrības līdzdalība pilsētvides 

plānošanas procesos  

 Profesionālās zināšanas, pieredzes apmaiņa – URBACT 

ieguldījums pašvaldības speciālistu kvalifikācijas 

pilnveidošanā 

 



•• USER projekts: ieguvumi USER projekts: ieguvumi   

 Dalība URBACT II 

programmas 

līdzfinansētajā 

projektā USER 

nodrošina iespēju 

identificēt un 

kvalitatīvi sagatavot 

pilsētvides attīstības 

projektus turpmākai 

investīciju piesaistei 

no ES fondiem 

(ERAF) 



•• USER projekts: veiksmes faktori USER projekts: veiksmes faktori   

 Publicitāte 

Plaša sabiedrības 

informēšana par USER 

projekta aktivitātēm: 

 

 

 

 

USER projekta  

mini mājas  

lapa RD PAD vietnē  



•• USER projekts: veiksmes faktori USER projekts: veiksmes faktori   

 Komunikācija 

Komunikācija sociālajos tīklos, aicinot 

sabiedrību iesaistīties USER projekta 

aktivitātēs 

RD PAD Facebook profils 

RD PAD Twitter profils 



•• USER projekts: veiksmes faktori USER projekts: veiksmes faktori   

 Politiskais atbalsts 

Par USER projekta īstenošanu 

atbildīgā deputāta līdzdalība 

projekta īstenošanā 

Vita Jermoloviča 
Rīgas domes deputāte, 

Pilsētas attīstības komitejas vadītāja vietniece 

Par USER projekta ieviešanas uzraudzību atbildīgā deputāte 

Katram Rīgas pilsētā īstenotam 

attīstības projektam būtu 

nepieciešams nozīmēt 

sabiedrības ievēlētu pārstāvi 

(deputātu), kurš uzņemas 

atbildību par projekta sekmīgu 

īstenošanu!  



Jautājumi? Jautājumi?   



contact@urbact-project.eu 

www.urbact.eu/project 


