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Seminārs-diskusija Rīgas metropoles nākotnes attīstības izaicinājumi 

Latvijas Universitātes Dabas mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 1 un virtuāli ZOOM platformā, 
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2022. gada 19.janvāris 

2022. gada 19. janvārī notika seminārs – diskusija “Rīgas metropoles nākotnes attīstības 

izaicinājumi”, kurā vairāk nekā 400 dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma 

“METRO Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu 

plānošanā” rezultātiem par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles 

areāla izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju. Pasākums noritēja Zoom platformā, kā arī tika 

nodrošināta tiešraide (straumēšana) Facebook un nozīmīgākajās mediju platformās tvnet.lv, lsm.lv, 

riga.lv.  

Pasākuma ievadā Edvards Smiltēns (Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības 

“Rīgas Metropole” līdzpriekšsēdētājs) uzsvēra starptautiskā projekta rezultātu aktualitāti saistībā ar 

Rīgas metropoles areāla attīstību un lomas stiprināšanu nacionālajā un starptautiskajā mērogā. 

ESPON projekta METRO pasākuma pirmā daļa bija veltīta pētījuma rezultātiem. Ar tiem 

iepazīstināja gan vietējie, gan ārvalstu eksperti. Piera Petruzzi, ESPON EGTC, vecākā projektu 

eksperte raksturoja ESPON programmas aktivitātes un ESPON METRO projektu saistībā ar ES 

Kohēzijas teritoriālās politikas jomu. Giancarlo Cotella, ESPON projekta METRO vadošais pētnieks, 

Turīnas Politehniskās Universitātes asociētais profesors sniedza pārskatu par METRO projektā 

iesaistītajām metropolēm un kopējām projekta atziņām un nepieciešamību stiprināt metropoļu lomu 

Eiropas Savienības līmenī. Savukārt šī projekta grupas vadītāja Latvijā profesore Zaiga Krišjāne 

(Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) raksturoja Rīgas metropoles areālu 

teritoriālā, institucionālā un ES Kohēzijas politikas kontekstā, kā arī iepazīstināja ar projekta 

rekomendācijām. Tajās akcentēta: 

• nepieciešamība aktīvākai metropoles pārstāvju iesaistei Darbības programmas plānošanas 

un programmēšanas procesā jau izstrādes sākumposmā;  

• plānošanas reģionu kā sadarbības platformu diskusijas par sadarbību starp pašvaldībām un 

nacionālo līmeni ES Kohēzijas politikas pārvaldībā sekmēšana; 



 

• specifisku finansēšanas instrumentu nepieciešamība kopīgu problēmu risināšanai, kas 

saistītas ar Rīgas metropoles areāla attīstību, lai uzlabotu Rīgas metropoles areāla 

konkurētspēju; 

• metropoles areāla sadarbības un pārvaldības turpmāka attīstība, lai sasniegtu plānošanas 

dokumentos minētos mērķus; 

• dialoga veicināšana par Rīgas metropoles areālu kā nacionālo interešu telpas attīstību un 

sadarbības veicināšanas nozīmes apzināšanos valsts līmenī; 

• valsts līmeņa atbalsta nozīme pārvaldības mehānismu stiprināšanai metropoles veiksmīgai 

darbības nodrošināšanā.  

Novērtējot ESPON METRO projekta veikumu, Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta 

Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls un Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās 

plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš norādīja, ka tā rezultāti ir nozīmīgi un būs noderīgi 

plānošanas dokumentu izstrādē gan galvaspilsētā, gan Rīgas plānošanas reģionā, kā arī Rīgas 

metropoles areāla turpmākās stratēģiskās attīstības plānošanā. 

Pasākuma otrajā daļā notika paneļdiskusija par Rīgas metropoles areāla attīstības izaicinājumiem. 

Tajā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, satiksmes 

ministrs Tālis Linkaits, Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone, finanšu 

ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dālderis, Ādažu novada domes priekšsēdētājs un 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs biedrības ‘’Rīgas Metropole’’ 

līdzpriekšsēdētājs Māris Sprindžuks, kā arī Edvards Smiltēns. Diskusiju moderēja žurnālists Ansis 

Bogustovs. 

Diskusijā apsprieda vairākus jautājumus par Rīgas Metropoles areāla kā nacionālās interešu telpas 

attīstību un reģionālās politikas jautājumiem. Norisinājās diskusija par Rīgas Metropoles areāla 

pārvaldības ietvaru, Rīgas plānošanas reģionu kā sadarbības platformas lomu. Tika aplūkoti ES 

Kohēzijas politikas plānošanas un finansēšanas instrumenti, to izmantošana, lai sekmētu Rīgas 

metropoles areāla konkurētspēju un dzīves vides kvalitāti, ekonomiskā potenciāla attīstību. 

Nozīmīga loma šīs teritorijas attīstībā paredzēta arī Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros 

plānotajām aktivitātēm transporta sistēmas uzlabošanai Rīgas metropoles areālā. 

Diskusijas laikā Edvards Smiltēns uzsvēra, ka 2022. gads aizritēs Metropoles zīmē, lai veicinātu 

kopīgas Rīgas Metropoles areāla identitātes veidošanu. 


