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LP īstenošanas ietekme
Ekonomiskā:

• Iedzīvotāju 
ienākumi

• Radīto darba 
vietu skaits

• Uzņēmējdarb
ības ienākumi

• Prioritāro 
uzņēmējdarbī
bas nozaru 
attīstība

• Mikro, mazo 
un vidējo 
komersantu 
darbības 
sekmēšana

• Potenciālo 
investoru 
interese 
uzsākt un 
īstenot 
saimniecisko 
darbību 
apkaimē

Fiskālā:

• Pašvaldības 
ieguldījumi 
sabiedriskās 
infrastruktūras 
izveidē

• Pašvaldības 
ieguldījumi 
sabiedriskās 
infrastruktūras 
ekspluatācijā un 
uzturēšanā

• Pašvaldības 
budžeta ieņēmumi 
no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa

• Pašvaldības 
budžeta ieņēmumi 
no nekustamā 
īpašuma nodokļa

Sociālā:

• Iedzīvotāju skaits

• Kvalitatīvs un pieejams mājoklis

• Vides pieejamība

• Atbalsts sociāli neaizsargātajām 
grupām

• Apkaimes daudzfunkcionālais 
centrs

• Vajadzība pēc jaunajiem 
publiskajiem pakalpojumiem 
(sociālajai infrastruktūrai)

• Komercpakalpojumu 
nodrošinājums

• Draudzīgums gājējiem un  
riteņbraucējiem

• Apkaimes unikālā funkcija pilsētā

• Publiskās ārtelpas kvalitāte

• Iedzīvotāju viedokļa ņemšana 
vērā LP risinājumā

• Drošība apkaimē

• Rekreācija apkaimē

• Informācijas  un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošana 
apkaimes attīstībā

Vides:

• Zaļo teritoriju platība

• Transporta intensitāte

• Zaļo teritoriju struktūras 
vienotība

• Bioloģiskā daudzveidība

• Kompleksu risinājumu 
īstenošana

• Pilsētainavas un 
arhitektūras kvalitāte

• Ietekme uz kultūras 
mantojumu

• Energoefektivitāte (CO2 
izmeši)

• Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām 

• Gaisa kvalitāte

• Trokšņu līmenis, kas saistīts 
ar autotransportu, 
dzelzceļu, ostas darbību

• Piesārņoto teritoriju 
sanācija

• Atkritumu apsaimniekošana



Parametrs Vērtība

Radīto darba vietu skaits - bruto 36 059

Radīto darba vietu skaits – neto 3 606 

Iedzīvotāju skaits 33 023

Iedzīvotāju ienākumi – bruto, milj. EUR/gadā 233.8

Iedzīvotāju ienākumi – neto, milj. EUR/gadā 23.4

Uzņēmējdarbības ienākumi  – bruto, milj. EUR/gadā 1 545

Uzņēmējdarbības ienākumi – neto, milj. EUR/gadā 154.5



Ielu izbūve iesk. tramvaja līniju 47.2

Viadukti, rampas tuneļi 125.3 

Inženiertīkli 24.3

Kanālu un dīķu izbūve 4.0

Parku ierīkošana 5.5

Bērnudārzu izbūve 15.8

Dzelzceļa stacija (5000 m2) 13.9

Kopā 235.98



Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no  neto iedzīvotāju 

ienākumiem  - 23.7 milj. EUR)

4.0

Nekustamā īpašuma nodoklis 10.3

Kopā 14.2

Atskaitot uzturēšanas izdevumus 11.9






