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Rezolūcija Nr. 2
Par mūsu Rīgu
Mēs vēršamies pie rīdziniekiem rūpēs par Rīgas ilgtspējīgu attīstību un pilsētas labu pārvaldību.
Mēs iestājamies pret mēģinājumiem Rīgu pretstatīt pārējai valsts teritorijai, un visam kas šķeļ reģionus
un galvaspilsētu. Mēs esam par godprātīgu kopdarbību – Rīgas un visu Latvijas reģionu attīstību un
uzplaukumu.
PAR LABKLĀJĪBU, DZĪVES KVALITĀTI
Rīgai ir jākļūst pievilcīgai un draudzīgai tās iedzīvotājiem, kas šeit ne tikai strādā, bet arī dzīvo. Lai to
panāktu:
1) jānodrošina reāls un konsekvents, valsts ekonomiskajai izaugsmei atbilstošs valsts un pašvaldību
ieguldījums ģimeņu labklājības paaugstināšanā, kas izskauž bailes par savu bērnu nākotni un
vēlmi pamest savu valsti;
2) sistemātiski jārisina problēmas, kas ietekmē ģimeņu sociālo stāvokli un ierobežo cilvēka cienīgu
dzīvi un iespējas izaugsmei.
PAR EKONOMISKO ATTĪSTĪBU
Rīgas pašvaldībai jākļūst par līderi jaunu darba vietu veidošanā, nodrošinot atbalstu un sadarbību
jaunajiem uzņēmumiem – izveidojot industriālās zonas, klasterus, zinātnes parku, nodrošinot telpas un
infrastruktūru. Lai to panāktu:
1) jāizstrādā regulējums par Rīgu kā Latvijas galvaspilsētu, nosakot valsts un pašvaldības atbildības
un pienākumu sadali visās jomās – īpaši sabiedriskā transporta, ceļu infrastruktūras un veselības
aprūpes jomās, kā arī galvaspilsētas īpašās papildus funkcijas;
2) jāstiprina Rīgu kā Latvijas ekonomiskās attīstības dzinējspēku – galvaspilsētu, kas sadarbībā ar
reģioniem pozitīvi ietekmē valsts ekonomiku, sabiedrības sociālo drošību un ilgtspējīgu attīstību;
3) mērķtiecīgi un konsekventi jāveido un jāveicina uzņēmumu, augstskolu un zinātnisko institūtu
sadarbība gan Rīgā, gan ar reģioniem.
PAR RĪDZINIEKU NAUDAS TĒRĒŠANU
Aicinām Rīgas pašvaldību veikt pilnu revīziju savos uzņēmumos: „Rīgas satiksme”, „Rīgas Namu
pārvaldnieks”, „Rīgas Ūdens” „Rīgas serviss” un „Rīgas Meži”. Nav pieļaujams, ka kapitālsabiedrību
sliktas pārvaldības dēļ tiek sadārdzināti pakalpojumi iedzīvotājiem, to darbība nav caurskatāma un
nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta nelietderīgi.
Aicinām nekavējoties risināt piespiedu dalītā īpašuma izraisītās samilzušās problēmas, samazinot
kadastrālo vērtību šādiem īpašumiem, lai dzīvokļu īpašniekiem nebūtu jāmaksā nesamērīgi lielas
piespiedu nomas maksas.
Lai cik gadsimtus Rīgu būvētu, tā nekad nebūs pabeigta – Rīga vienmēr būs atvērta pilnveidei!

