
Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību un veicināt tā attīstību Rīgas
metropoles areālā
Veicināt iedzīvotāju mobilitāti, piedaloties inovatīvu un jaunu mobilitātes risinājumu attīstībā
Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti
Plānot un attīstīt sabiedriskā transporta prioritātes risinājumus grafika kavējumu izskaušanai
un vidējā ātruma palielināšanai
Nodrošināt intervālu kustību ZEZ (atbilstoši RD plāniem)
Veikt sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizāciju
Uzturēt autostāvvietu pakalpojumu atbilstoši Rīgas domes deleģējumam
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1. ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

Transporta pakalpojumu sistēmas un labas vides kvalitātes
nodrošināšana
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MĒRĶIS M1_1_RD 

Ikvienam pieejamu ilgtspējīgu, drošu un efektīvu sabiedriskā
transporta un mobilitātes pakalpojumu nodrošināšana, veicinot
sabiedriskā transporta lietotāju īpatsvara pieaugumu. 

M1_1_RD_U1_RD

M1_1_RD_U2_RD

M1_1_RD_U3_RD

M1_1_RD_U4_RD

M1_1_RD_U5_RD

M1_1_RD_U6_RD

M1_1_RD_U7_RD

MĒRĶIS M1_2_RD 

Sabiedriskā transporta pakāpeniska dekarbonizācija, tādējādi
būtiski samazinot sabiedriskā transporta ietekmi uz vidi un
klimatu.

Nodrošināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta līdzekļu un infrastruktūras turpmākās
izmantošanas attīstības plānošanu
Nodrošināt videi draudzīgu transporta līdzekļu iegādi
Attīstīt videi draudzīgu, efektīvu un vides pieejamības prasībām atbilstošu infrastruktūru
sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai

M2_2_RD_U1_RD

M2_2_RD_U2_RD

M2_2_RD_U3_RD

UZDEVUMI

UZDEVUMI
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MĒRĶIS M1_3_RD 

Viedo un inovatīvo risinājumu īpatsvara palielināšanas
veicināšana mobilitātes pakalpojumos, īstenojot jaunus
mobilitātes risinājumus sabiedriskā transporta jomā.

Sniegt atbalstu starpresoru integrēto pakalpojumu attīstībai, lai īstenotu ilgtspējīgu cilvēku
mobilitātes vajadzību apmierināšanu (t. sk. vienotā biļete, Atvieglojumu valsts informācijas
sistēma, Nacionālais datu piekļuves punkts u. c.); 
Nodrošināt datu atvēršanu, lai veicinātu jaunu atvasināto pakalpojumu attīstību; 
Piedalīties sabiedriskā transporta pakalpojuma integrācijā ar citiem mobilitātes pakalpojuma
sniedzējiem, lai veicinātu mobilitātes kā pakalpojuma ieviešanu; 
Veikt autonomās kustības transporta līdzekļu risinājumu ieviešanas izpēti. 

M1_3_RD_U1_RD

UZDEVUMI

M1_3_RD_U2_RD

M1_3_RD_U3_RD

M1_3_RD_U4_RD

2. ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

Iekšējo procesu darbības efektivitātes uzlabošana
MĒRĶIS M2_1_RS

Inovatīva un efektīva iekšējo procesu plānošana, vadība un
rezultātu novērtējums.

Procesu organizācijas efektivitātes pilnveide produktivitātes palielināšanai
Stiprināt procesu drošību Sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai
Pilnveidot iekšējo komunikācijas vidi
Digitalizēt personas lietas

M2_1_RS_U1_RS

UZDEVUMI

M2_1_RS_U2_RS

M2_1_RS_U3_RS

M2_1_RS_U4_RS

MĒRĶIS M2_2_RS

Veicināt vides aizsardzību un energosnieguma 
uzlabošanu.

Nodrošināt energoresursu racionālu izmantošanu un energoefektivitātes uzlabošanu
Veicināt atbildīgu patēriņu un piemērot aprites ekonomikas principus 

M2_2_RS_U1_RS

UZDEVUMI

M2_2_RS_U2_RS

MĒRĶIS M2_3_RS

Korporatīvās pārvaldības sistēmas pilnveide, lai atbilstu biržā
kotētu uzņēmumu standartiem.

Atjaunot uzticību uzņēmuma zīmolam, nodrošinot labu reputāciju un atbildīgu biznesa vidi
Nodrošināt atklātību, caurskatāmību un kvalitatīvu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm
Nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem

M2_3_RS_U1_RS

UZDEVUMI

M2_3_RS_U2_RS

M2_3_RS_U3_RS



Attīstīt motivējošu darbinieku snieguma vadību, veicinot darbinieku produktivitāti un
procesu efektivitāti
Pilnveidot korporatīvo kultūru un darba vidi
Celt darbinieku kvalifikāciju un kompetences
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3. ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

Cilvēkresursu efektīva attīstība un darba vides uzlabošana
MĒRĶIS M3_1_RD 

Cilvēkresursu vadības produktivitātes, darbinieku apmierinātību
veicinošas darba vides attīstīšana.

M3_1_RD_U1_RD

UZDEVUMI

M3_1_RD_U2_RD

M3_1_RD_U3_RD

Investīciju politikas īstenošana, kas vērsta uz izaugsmi un konkurētspējīga pakalpojuma
nodrošināšanu
Biznesa inteliģences risinājumu attīstība, lai nodrošinātu uzņēmuma procesu analīzi un
efektīvu resursu izmantošanu

4. ATTĪSTĪBAS VIRZIENS 

Ilgtspējīgas ekonomiskās un finanšu stabilitātes nodrošināšana
MĒRĶIS M4_1_RS 

Racionāla un efektīva finanšu resursu vadība ilgtermiņā, lai
nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību.

M4_1_RS_U1_RS

UZDEVUMI

M4_1_RS_U2_RS


