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Rīgas plānošanas reģions

NUTS III līmeņa reģions

30 vietējās pašvaldības,

tajā skaitā 2 republikas pilsētas

Rīga un Jūrmala

1,1 miljons iedzīvotāju 

(48 % no Latvijas iedzīvotājiem)

Platība 10,4 tūkstoši km2  

(16 % no Latvijas teritorijas)

Iedzīvotāju blīvums 105 cilv./ km2



Interešu virzieni – reģiona konteksts

Rīgas reģiona attīstības stratēģija

Telpiskās attīstības galvenie virzieni

Apdzīvojuma struktūras daudzcentru attīstība



IKP uz 1 iedzīvotāju (2006)                                                                           Attīstības indeksa izmaiņas (2003-2007)

Nefinanšu investīcijas uz 1 iedzīvotāju (2007) Ekonomiski aktīvie uzņēmumi

uz 1000 iedzīvotājiem (2008)

Rīgas reģions – nacionālais konteksts



Interešu virzieni – starptautiskais konteksts

Baltijas Paletes reģions

Austrumu – Rietumu plūsma

Ziemeļu – Dienvidu plūsma           

(Via Baltica) 

Sadarbība ar Vidusāzijas un 

Austrumāzijas reģioniem

Rīgas reģiona attīstības stratēģija



Rīgas plānošanas reģiona struktūra



MISIJA

Nodrošināt Reģionālās attīstības likumā noteikto funkciju izpildi, 

teritoriālo atšķirību samazināšanu, kā arī veicināt reģiona attīstību 

saskaņā ar reģiona attīstības dokumentiem, kļūstot par 

konkurētspējīgāko reģionu Baltijas valstīs.

FUNKCIJAS

Reģionālās attīstības likumā noteiktās funkcijas:

Reģiona attīstības plānošana

Koordinācija, pašvaldību un citu valsts iestāžu sadarbība

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, ieviešana un uzraudzība

Vietēja un reģionāla līmeņa attīstības dokumentu izvērtēšana

Vietēja līmeņa pašvaldību un privātpersonu projektu izvērtēšana

Projektu izstrāde un īstenošana (Reģionālās attīstības atbalsta 

pasākumi)

ES struktūrfondu informācijas centra darbība

Rīgas plānošanas reģiona misija un funkcijas



Ekonomikas profils

JĒDZIENS

Teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas 

atspoguļo reģiona ekonomiskās attīstības pamatu, ekonomiskās 

attīstības virzītājspēku perspektīvu, kā arī reģiona ekonomikas 

attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus.

BŪTĪBA

- Plašākas atbalsta iespējas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību -

attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanai 

- Teritoriālas pieejas iedzīvināšana atbalsta plānošanā

- Reģiona profilu ir paredzēts integrēt Latvijas Nacionālajā attīstības plānā

2014.-2020.gadam

IZSTRĀDES MĒRĶIS

Visa veida investoru nodrošināšana ar informāciju par reģiona ekonomikas 

perspektīvām un ekonomiskajai attīstībai nepieciešamajiem 

priekšnosacījumiem



Ekonomikas profila izstrāde

PROCESS
Rīgas reģiona 

attīstības 

programmas 

aktualizācijas 

uzsākšana

Rīgas reģiona 

Ekonomikas profila 

izstrāde

Rīgas reģiona 

prioritāšu 

pārskatīšana 

balstoties uz 

reģiona profilu

SEMINĀRA MĒRĶIS

Apspriest pieejamos resursus, vadošās nozares un to potenciālu Rīgas reģionā

Resursu analīze - nozīmīgāko reģiona pašvaldībās esošo resursu apzināšana, 

kas var kalpot par pamatu uzņēmējdarbības attīstībai nākotnē

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Ar iesaistītajām pusēm (nozaru asociācijas, uzņēmēji, pašvaldības, augstskolas 

u.c.) apspriesti reģionā pieejamie resursi. Panākta vienošanās par nozarēm, 

kuras ir iespējams attīstīt izmantojot pieejamos resursus
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