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SAĪSINĀJUMI 
 

AP – Attīstības programma 

CEF – Connecting Europe Facility finanšu instruments 

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

Eiropa 2020 – Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

EM – Ekonomikas ministrija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ETS – Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 

IAS – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

IKP – Iekšzemes kopprodukts 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

JAL – Junior Achievement – Young Enterprise Latvija 

KF – Kohēzijas fonds 

KLP – Kopējā lauksaimniecības politika 

KP – Kohēzijas politika 

KM – Kultūras ministrija 

KPR – Kurzemes plānošanas reģions 

KZP – Kopējā zivsaimniecības politika 

Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

LR – Latvijas Republika 

LTRK -  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

MK – Ministru kabinets 

NAP 2020 – Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam 

NFI – Norvēģijas finanšu instruments 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – Nevalstiskā organizācija 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

RP – Rīcības programma 
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RPP – Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 

RPR – Rīgas plānošanas reģions 

RS – Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 

RV – Rīcības virziens 

SAM – Specifiskais atbalsta mērķis 

SM – Satiksmes ministrija / Stratēģiskais mērķis (pēc konteksta) 

TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra 

VARAM –Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VM – Veselības ministrija 

VPR – Vidzemes plānošanas reģions 

VRP – Valdības rīcības plāns 

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

ZM – Zemkopības ministrija 

ZPR – Zemgales plānošanas reģions 
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IEVADS 
 

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības programma 2014.-2020.gadam ir reģionāla līmeņa 

vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka reģiona attīstības 

prioritātes, sasniedzamos mērķus un pasākumu kopumu RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2014.-2030.gadam izvirzīto stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
 

NORMATĪVAIS PAMATOJUMS 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot likums un MK noteikumus, kas nosaka 

plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes nepieciešamību, kārtību 

un principus: 

- Reģionālās attīstības likums; 

- Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

- Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

- LR MK 16.07.2013. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”; 

- LR MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”. 

RPR Attīstības padomes lēmumi saistībā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi: 

- 24.02.2012. lēmums Nr.12 “Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

un attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”; 

- 21.12.2012. lēmums Nr.29 “Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

un attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi”; 

- 13.12.2013. lēmums Nr.20 “Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

un attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi”; 

- 12.09.2014. lēmums Nr.19 “Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”; 

- 12.09.2014. lēmums Nr.20 “Par RPR attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai”; 

- 12.12.2014. lēmums Nr.27 “Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

un attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes termiņa pagarināšanu”; 

- 27.04.2015. lēmums Nr.6 „Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

projekta un attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta nodošanu atkārtotai 

publiskai apspriešanai”; 

- 27.05.2015. lēmums Nr.10 “Par RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

projekta un attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai”. 
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IZSTRĀDES DALĪBNIEKI UN MĒRĶGRUPAS 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-

2030.gadam izstrāde RPR administrācijas vadībā tika uzsākta 2012.gadā, izstrādes procesā 

iesaistot plānošanas speciālistus, dažādu jomu ekspertus, RPR ietilpstošo pašvaldību speciālistus, 

zinātnisko institūciju, valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora pārstāvjus. 

RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde balstās uz dažādu iesaistīto pušu 

interesēm. Nozīmīgākie izstrādes procesa dalībnieki ir reģionā ietilpstošās pašvaldības, īpaši 

Rīgas pilsēta, kas ir nozīmīgākais spēlētājs un reģiona kodols. Nozīmīga loma ir valsts līmeņa 

institūciju iesaistei, kas iekļautas RPR plānošanas dokumentu izstrādes vadības grupā un sniedz 

reģiona plānošanas dokumentos risināmo attīstības jautājumu priekšlikumus. 

Reģiona pārvaldes līmenis nodrošina saikni starp nacionālo un vietējo pārvaldes līmeni, veicot 

koordinējošo funkciju. Šādā veidā reģions spēj aptvert tos jautājumus, kas pārsniedz vienas 

pašvaldības robežas un vienlaicīgi nosaka nacionāla līmeņa teritoriālo risinājumu pieprasījumu. 

RPR plānošanas dokumentu galvenās mērķgrupas ir reģionā ietilpstošās pašvaldības, uz kurām 

tie tiešā mērā attiecas, valsts institūcijas ar kuru starpniecību iespējams veidot reģionālo interešu 

realizāciju, kā arī citi dalībnieki, kas var gūt netiešu ieguvumu no plānošanas dokumentu 

īstenošanas – uzņēmējdarbības vides dalībnieki, dažāda veida organizācijas, reģiona iedzīvotāji 

un viesi. 

RPR plānošanas dokumentu izstrādē nozīmīga loma ir EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 

Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta 

„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” atbalstam, kā ietvaros ir bijusi 

iespējama ekspertu piesaiste, nepieciešamo pētījumu izstrāde un komunikācija semināru un 

darba grupu formā plānošanas dokumentu izstrādes laikā. 
 

DOKUMENTA STRUKTŪRA UN IZSTRĀDES PIEEJA 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam kopējo struktūru veido stratēģiskā daļa, rīcības 

plāns un uzraudzības kārtība. Stratēģiskā daļā norādīta dokumenta sasaiste ar citiem plānošanas 

dokumentiem, noteikti reģiona attīstības mērķi, prioritātes un rīcības virzieni, kā arī 

sasniedzamie rezultāti. Rīcības plāns ietver vidēja termiņa rīcības (pasākumu kopumu) attīstības 

programmas ieviešanai. Uzraudzības kārtība nosaka attīstības programmas ieviešanas 

uzraudzības procesa organizāciju, formu, atbildīgos un uzraudzības rādītājus. 

Attīstības programmas stratēģisko uzstādījumu noteikšanā ņemti vērā starptautiska mēroga 

(Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei; ES stratēģija Baltijas jūras 

reģionam), nacionāla mēroga (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam; Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-

2019.gadam), reģionāla mēroga (RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam; 

Kurzemes, Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas 

dokumenti) un vietēja mēroga (pašvaldību) plānošanas dokumenti. 



RPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020      

 

7 

 

Attīstības programmas Rīcības plānā noteikto pasākumu kopums (rīcības) balstās uz RPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzstādījumiem, RPR attīstības programmā 

noteiktajiem rīcības virzieniem, valsts institūciju (ministriju) sniegtajiem nosacījumiem un 

priekšlikumiem, RPR ietilpstošo pašvaldību plānošanas dokumentiem, RPR administrācijas 

funkcijām un RPR plānošanas dokumentu izstrādes procesā organizēto darba grupu un semināru 

diskusiju rezultātiem. 

Attīstības programma paredz risinājumus, kuru ieviešana, kopīgi sadarbojoties nacionāla, 

reģionāla un vietēja pārvaldes līmeņa institūcijām, veicinātu RPR teritorijas attīstību atbilstoši 

RPR plānošanas dokumentos izvirzītajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem. 
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA VIZĪTKARTE 
 

Rīgas plānošanas reģions ir Latvijas galvaspilsētas reģions. Atrašanās Baltijas valstu centrā, uz 

robežas starp Eiropas un austrumu kultūrām, veidojusi Rīgas reģionu kā tiltu starp dažādām 

valstīm un to iedzīvotājiem. Reģionu raksturo dinamiskā galvaspilsēta Rīga, kurā organiski 

iekļāvušās dažādu tautu ietekmes. Nozīmīgas ir arī citas reģiona pilsētas – Jūrmala, Limbaži, 

Tukums, Ogre un Sigulda, kā arī industrializācijas neskartā lauku vide. Reģiona īpašā vērtība ir 

Baltijas jūras Rīgas līča piekraste un iekšējie ūdeņi. 

Reģiona sociāli ekonomisko, tehnoloģisko un zinātnisko attīstību nosaka valsts, starpvalstu un 

Eiropas nozīmes attīstības centrs – Rīgas pilsēta ar tās aglomerāciju. Reģiona funkcionālā telpa 

ievērojami pārsniedz reģiona robežas, kas reģiona saimnieciskajā un apdzīvojuma telpiskajā 

struktūrā iekļauj arī apkārtējo reģionu teritorijas. Reģiona stratēģiski nozīmīgā atrašanās vieta, 

augstā iedzīvotāju piesaistes spēja un salīdzinoši lielā tirgus ietilpība veido reģiona ekonomisko 

potenciālu un sekmē nacionālo izaugsmi. Rīgas aglomerācijā koncentrējas valsts nozīmīgākie 

kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, kā arī transporta infrastruktūras objekti. 
 

TERITORIJA  Platība  10 437 km2      Pašvaldības  30     Republikas pilsētas  2 Rīga, Jūrmala 

 Rīgas līča piekraste  185 km     Reģiona nozīmes centri  4 Tukums, Ogre, Sigulda, Limbaži 

IEDZĪVOTĀJI Iedzīvotāju skaits (2014)  1 092 441     Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2009-2014)  -0,9 % 

 Iedzīvotāju blīvums  105 cilvēki/km2     Rīgas aglomerācijā  165 cilvēki/km2 

EKONOMIKA IKP (2011)  12 858  EUR/iedz.     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (2013)  590 EUR/iedz. 

 Ekonomiski aktīvās vienības (2012)  85 124     Vidējā darba samaksa (2013)  785 EUR 
 

Rīgas plānošanas reģiona administratīvais iedalījums 
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA DARBĪBA 

Rīgas plānošanas reģions ir dibināts 2006.gada 12.oktobrī un ir viens no pieciem Latvijas 

plānošanas reģioniem. Plānošanas reģionu statusu, kompetenci un darbību nosaka Reģionālās 

attīstības likums (skatīt likuma 5., 16., 16.1, 17., 25.pantus).   

Plānošanas reģions ir atvasināta publiskā persona un tās lēmējorgāns ir plānošanas reģiona 

attīstības padome. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā vadošā iestāde valsts 

reģionālās politikas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā, kā arī teritoriju attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanas koordinācijā pārrauga plānošanas reģionu darbību. 

Plānošanas reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēl plānošanas reģionā 

ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību 

priekšsēdētāju kopsapulces 2013.gada 7.augusta lēmumu Rīgas plānošanas reģiona attīstības 

padomi veido 6 Rīgas pilsētas domes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no pārējām 29 Rīgas 

plānošanas reģiona pašvaldībām, kopā 35 attīstības padomes locekļi. Plānošanas reģiona attīstības 

padomes priekšsēdētāju ievēl Plānošanas reģiona attīstības padome no tajā ievēlētajiem padomes 

locekļiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOME 

 

 

Biroja 

administratore 

 

Galvenā 

grāmatvede 

 

Juriskonsulte 

 

Kultūras 

koordinators 

 

Tehniskie 

darbinieki 

 

Telpiskās 

plānošanas 

nodaļa 

 

Sabiedriskā 

transporta 

nodaļa 

 

Starptautisko 

projektu 

 nodaļa 

ES 

struktūrfondu 

projektu 

 nodaļa 

ES struktūrfondu 

informācijas centrs 

(Uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs) 

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ADMINISTRĀCIJA 

 

Priekšsēdētājs 

 

Priekšsēdētāja vietnieks 

 

Administrācijas vadītājs 



RPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020      

 

10 

 

Plānošanas reģiona attīstības padomes izveidotā administrācija nodrošina attīstības padomes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic attīstības padomes darba organizatorisko un tehnisko 

nodrošināšanu. Administrāciju vada administrācijas vadītājs, kuru apstiprina un atbrīvo no amata 

ar attīstības padomes lēmumu. Plānošanas reģionā ir patstāvīgās nodaļas, kuras izveido, 

reorganizē un likvidē attīstības padome. 

Plānošanas reģiona attīstības padomes un administrācijas uzdevums ir īstenot likumā noteikto 

plānošanas reģiona kompetenci, kas paredz nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 

pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 
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KOPĒJAIS RPR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IETVARS 
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NO VĪZIJAS LĪDZ RĪCĪBAI – MĒRĶU, PRIORITĀŠU UN RĪCĪBU CEĻVEDIS 
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VĪZIJA - RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam noteikts ilgtermiņa attīstības 

redzējums – situācija reģionā uz 2030.gadu, kas balstās uz reģiona vērtībām un iezīmē 

vēlamo nākotnes stāvokļu sasniegšanai nepieciešamos elementus. 
 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI – No RPR ilgtermiņa attīstības redzējuma (vīzijas) izrietoši nākošās 

paaudzes dzīves kvalitāti noteicošie orientieri, kas saskaņoti ar ilgtspējīgas attīstības trijām 

pamatdimensijām – sociālo, ekonomisko un ekoloģisko. RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2014.-2030.gadam ir noteikti 3 RPR ilgtermiņa attīstības (stratēģiskie) mērķi. 
 

PRIORITĀTES – No stratēģiskajiem mērķiem izrietošas prioritārās reģiona attīstības vajadzības. 

Reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktas 8 prioritātes – vienas un tās 

pašas ilgtermiņā un vidējā termiņā. Prioritātes veido reģiona ilgtermiņa attīstības redzējuma 

stratēģiskā ietvara sasaisti ar vidēja termiņa uzstādījumiem. 
 

RĪCĪBAS VIRZIENI – Saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un attīstības prioritātēm 

noteikti galvenie rīcības virzieni, kas sniedz ieteikumus vidēja termiņa rīcībām. Saistībā ar 

rīcības virzieniem ir noteikti arī reģiona attīstības sasniedzamie rezultāti – kvantitatīvie un 

kvalitatīvie rādītāji, kas iekļauti sadaļā “Uzraudzības kārtība”. 
 

VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS (PASĀKUMU KOPUMS) – Vidēja termiņa rīcības jeb pasākumu 

kopums veido RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānu, kas veidots 

balstoties uz ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem. Rīcības plānā 

iekļautās darbības ir izvērstas ievērojot 3 pieejas – reģiona attīstības teritoriālos risinājumus, 

tematisko aktivitāšu un projektu kopumu, kā arī fokusētas, reģiona attīstībai stratēģiski 

nozīmīgas rīcības programmas. 
  

TERITORIĀLIE RISINĀJUMI – Teritoriālie risinājumi ietver tematiski integrētus, reģiona 

mērķteritorijām (Rīgas metropole, Piekraste, Lauki, Īpašās teritorijas, Viedas attīstības 

teritorijas) nozīmīgus risināmos jautājumus. 

 
TEMATISKĀS AKTIVITĀTES UN PROJEKTI – Tematiskās aktivitātes un projekti ietver 

reģiona attīstībai svarīgas rīcības līdz 2020.gadam, kas veicinātu RPR stratēģisko uzstādījumu 

sasniegšanu un kuru ieviešanā nozīmīga loma ir gan nacionāla, gan reģionāla, gan vietēja 

līmeņa institūcijām. Tematisko aktivitāšu un projektu ietvars nosaka rīcību īstenotājus un 

sadarbības partnerus, ieviešanas periodu, indikatīvos finansējuma avotus, prioritārās teritorijas 

konkrētās rīcības ieviešanai un atbilstību kādai no RPR rīcības programmām. 
  

RĪCĪBAS PROGRAMMAS – Fokusētas rīcības programmas, reģionam stratēģiski svarīgās 

jomās, kas balstītas un reģiona esošajām funkcijām (administrācijas darbība jeb reģiona 

pārvaldība, attīstības plānošana un uzraudzība, projektu izstrāde un ieviešana, uzņēmējdarbība 

un investīcijas, sabiedriskais transports, kultūras koordinācija) un perspektīvajām funkcijām 

(sociālie pakalpojumi, izglītība, jaunatne, tūrisms, enerģētika). Rīcības programmu ietvars nosaka 

veicamos pasākumus, to īstenotājus, īstenošanas laiku, sasniedzamos rezultātus, nepieciešamos 

līdzekļus un finansējuma avotus.  
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IZSTRĀDES PIEEJA 
 

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto RPR Attīstības programma 2014.-2020.gadam izstrādāta 

atbilstoši RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam, Nacionālajam attīstības 

plānam 2014.-2020.gadam un pamatojoties uz RPR ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības 

programmām, kā arī ņemot vērā blakus esošo plānošanas reģionu (Kurzemes, Zemgales un 

Vidzemes) attīstības programmas. 

Dokumenta izstrādē izmantots RPR Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, ņemtas vērā 

RPR Attīstības programmā 2009.-2013.gadam noteiktās stratēģiskās rīcības līdz 2020.gadam un 

RPR Ekonomikas profils, kas nosaka reģiona perspektīvos ekonomiskās attīstības virzienus, kā 

arī pētījums “RPR viedās specializācijas iespējas”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATĒĢISKĀ DAĻA 

 

 

RPR AP 

2014 - 2020 

NAP 2014-2020 
 

Nacionāla līmeņa vidēja termiņa 

prioritātes, rīcības virzieni, 

mērķi, sasniegšanas rādītāji 

RPR IAS 2014-2030 
 

RPR attīstības ilgtermiņa 

redzējums, prioritātes, telpiskās 

attīstības perspektīva  

RPR pašvaldību AP 
 

Vidēja termiņa prioritātes, rīcības 

un investīciju plāni RPR 30 

pašvaldībās 

Kaimiņu reģionu AP 
 

Kurzemes, Zemgales un 

Vidzemes reģionu vidēja termiņa 

prioritātes un rīcības 

RPR AP 2009-2013 
 

RPR vidēja termiņa prioritātes, 

mērķi, uzdevumi un rīcības 

virzieni 

RPR Ekonomikas profils 
 

 

Rīcības plāns 

RPR AP 2014 – 2020 

īstenošanai 
 

Stratēģiskie mērķi 

Prioritātes 

Rīcības virzieni 

 

Teritoriālie risinājumi 

Tematiskās aktivitātes un projekti 

Rīcības programmas 

Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 

RPR Pašreizējās situācijas 

raksturojums un analīze 
 

 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 
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SASAISTE AR CITIEM ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādē, papildus normatīvajos aktos 

noteiktajam, ņemti vērā arī Eiropas un Baltijas jūras reģiona attīstības plānošanas dokumenti, kā 

arī nacionālā mēroga ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam. 

Sekojošais apskats sniedz skaidrojumu par kopējā attīstības plānošanas sistēmā esošo 

starptautiska, nacionāla, reģionāla un vietējā mēroga plānošanas dokumentu prioritārajiem 

stratēģiskajiem uzstādījumiem. 
 

STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ 
 

Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

 

Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kas apstiprināta 2010.gadā, 

tika izstrādāta ar mērķi, lai ar kopīgiem stratēģiskiem risinājumiem padarītu ES par gudru, 

ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas 

līmeni. 

Eiropa 2020 izvirza 3 prioritātes, kuras savstarpēji pastiprina cita citu: 

- Gudra izaugsme - uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstība; 

- Ilgtspējīga izaugsme - resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgākas un konkurētspējīgākas 

ekonomikas veicināšana; 

- Integrējoša izaugsme - tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības 

līmenis un kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 

 

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam 
 

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam ir pirmā ES iekšējā stratēģija Eiropas makroreģionam, kuras 

pamatā ir inovatīva un integrēta ilgtermiņa pieeja ES politiku īstenošanai Baltijas jūras reģionā. 

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam ir integrēta sistēma, kas ļauj ES un dalībvalstīm noteikt 

vajadzības un, koordinējot atbilstošās rīcībpolitikas, saskaņot tās ar pieejamiem resursiem, 

tādējādi ļaujot Baltijas jūras reģionam nodrošināt ilgtspējīgu vidi un optimālu ekonomisko un 

sociālo attīstību. 

2012.gadā ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam tika definēti 3 galvenie stratēģijas mērķi, kuru 

sasniegšanai tika izstrādāts Rīcības plāns stratēģijas īstenošanai: 

- Glābt jūru; 

- Nodrošināt reģiona pieejamību; 

- Palielināt labklājību. 
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NACIONĀLĀ MĒROGĀ 
 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
 

LR Saeimas 2010.gadā apstiprinātā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir 

kļuvis par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas 

nākotnes attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem 

virzieniem un prioritātēm.  

Latvija 2030 nosaka 7 attīstības prioritātes: 

- Kultūras telpas attīstība; 

- Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā; 

- Paradigmas maiņa izglītībā; 

- Inovatīva un ekoefektīva ekonomika; 

- Daba kā nākotnes kapitāls; 

- Telpiskās attīstības perspektīva; 

- Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība. 

Latvija 2030 Telpiskās attīstības perspektīva nosaka nacionālo interešu telpas, par kurām 

uzskatāmas teritorijas un areāli ar izcilu vērtību un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai, 

identitātes saglabāšanai un ietver valsts attīstībai nozīmīgus stratēģiskos resursus. Rīgas 

plānošanas reģions ietver četras no Latvija 2030 noteiktajām nacionālo interešu telpām - Rīgas 

metropoles areālu, Baltijas jūras piekrasti, Lauku attīstības telpu, kā arī izcilus dabas, ainavu un 

kultūrvēsturisko teritoriju areālus.  

 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam 
 

Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP 2020), kas tika apstiprināts 2012.gadā ir 

hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments Latvijā. NAP 2020 

mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem, 

kā arī to sasniegšanas rādītājiem. NAP 2020 vadmotīvs ir "Ekonomikas izrāviens" un tas nosaka 

3 savstarpēji atbalstošas attīstības prioritātes ar būtiskākajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem 

mērķu sasniegšanai: 

- Tautas saimniecības izaugsme; 

- Cilvēka drošumspēja; 

- Izaugsmi atbalstošas teritorijas. 

NAP 2020 prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” paredz saglabāt Rīgas kā metropoles 

pozīcijas, vienlaikus veicinot galvaspilsētas reģionā radītā potenciāla un resursu tālāku pārnesi 

uz reģioniem, sekmējot kopējo valsts ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību. Minētās 

prioritātes ietvaros ir noteikts mērķis stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, 

palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu nacionālās nozīmes attīstības centru 

starptautisko lomu. 
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Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam  
  

Reģionālās politikas pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas 

nosaka Latvijas reģionālo politiku un ir Latvija 2030 noteiktās Telpiskās attīstības perspektīvas 

ieviešanas dokuments, kas paredz konkrētus rīcības virzienus un uzdevumus vidējā termiņā un 

detalizē NAP 2020 uzstādījumus, rīcības virzienus un uzdevumus. 

Reģionālās politikas ilgtermiņa mērķi, kas sasniedzami līdz 2030.gadam (atbilstoši Latvija 2030): 

1. Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves 

vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un 

komunikāciju infrastruktūru un publiskos pakalpojumus; 

2. Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā 

Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu. 

Reģionālās politikas vidēja termiņa mērķi un rīcības virzieni: 

1. Sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu radīšanu, veicināt darbavietu 

un pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību: 

- Izstrādāt un īstenot investīciju atbalsta pasākumus reģionālās politikas 

mērķteritorijām (Starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centri; Lauku attīstības telpa; Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste; 

Austrumu pierobeža). 

2. Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā. 

- Paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā 

un uzlabot uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās; 

- Palielināt pašvaldību finansiālo rīcībspēju (pašvaldību finanšu pilnveidošana); 

- Palielināt pašvaldību lomu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā vietējā līmenī; 

- Paplašināt teritoriālās statistikas klāstu un ieguves iespējas. 

 
 

REĢIONĀLĀ MĒROGĀ 
 

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam 
 

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam nosaka RPR ilgtermiņa attīstības 

redzējumu – vīziju, stratēģiskos mērķus, prioritātes un reģiona telpiskās attīstības redzējumu. RPR 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un RPR Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam stratēģisko ietvaru sasaisti veido ilgtermiņa uzstādījumi – stratēģiskie mērķi, 

prioritātes un rīcības virzieni, kas tiek konkretizēti vidēja termiņa rīcībās (pasākumu kopums), 

kas kalpo par pamatu abu šo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanai. 
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RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 un  
RPR Attīstības programmas 2014-2020 ietvaru sasaiste 
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RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un RPR Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam stratēģisko ietvaru nosaka trīs stratēģiskie mērķi: 

- Sociāli iekļaujoša kopdzīve labklājīgās kopienās; 

- Zināšanās balstīta “zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika;  

- Ekoloģiski tolerants dzīves veids un vietas; 
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Rīcības programmas 
 

ESOŠĀS RPR DARBĪBAS   PERSPEKTĪVĀS RPR DARBĪBAS 
 
 

“Pārvaldība”    “Sociālie pakalpojumi” 

“Plānošana un uzraudzība”  “Izglītība” 

“Projekti”    “Jaunatne”     

“Uzņēmējdarbība un investīcijas” “Tūrisms”  

“Sabiedriskais transports”  “Enerģētika” 

“Kultūra” 

 

 

 

Rīgas reģiona profils      

Pamata un alternatīvie scenāriji  

    Tendences, ietekmes un iespējas  

Rīgas reģiona attīstības balsti / virzītājspēki  
Rīgas reģiona attīstības vīzija    

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes  

Rīcības virzieni  

 

Sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem 

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes 

Rīcības virzieni  

 
 

Vidēja termiņa rīcības (pasākumu kopums) 

 Teritoriālie risinājumi 

Tematiskās aktivitātes un projekti 
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Stratēģisko uzstādījumu un rīcību īstenošanas uzraudzība 
 

Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji 

  

 

RPR 

IAS 

2030 
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un astoņas vienotas, savstarpēji integrētas ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes: 

- Vitāla dabiskā kustība un migrācija; 

- Kopienas un to pašpietiekamība; 

- Elastīga un izcila izglītība; 

- Globāli  konkurētspējīgas nozares; 

- Kvalitatīva satiksme un loģistika; 

- Pašvaldības – attīstības virzītājas; 

- Ilgtspējīga dzīvesvide; 

- Vieda attīstība. 

 

Blakus esošo plānošanas reģionu attīstības dokumenti 

 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti 

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam iekļauto 

ilgtermiņa mērķu „GUDRA ATTĪSTĪBA”, „PIEVILCĪGA DZĪVESVIDE”, „GLOBĀLĀ SAISTĪBA 

un ATVĒRTĪBA” sasniegšanai Attīstības programmā 2015.-2020.gadam izvirzītas astoņas vidēja 

termiņa prioritātes: 

- Zināšanu Kurzeme 2020 – uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstība; 

- Radošā Kurzeme 2020 – Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstība; 

- Zaļā Kurzeme 2020 – resursu efektivitāte un ilgtspēja; 

- Dzīvesvieta Kurzeme 2020 – līdzsvarots apdzīvojums, kvalitatīvi un pieejami 

pakalpojumi; 

- Sasniedzamā Kurzeme 2020 – multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas 

attīstība; 

- Kurzemnieki 2020 – veselīga, aktīva, droša un sociāli iekļaujoša sabiedrība; 

- Sadarbības Kurzeme 2020 – sadarbības tīklu attīstība reģiona konkurētspējas 

veicināšanai un efektīvai pārvaldībai; 

- Kurzemes tēls 2020 – Kurzeme tēla attīstība un atpazīstamības veicināšana. 

 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības dokumenti 

Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam kā stratēģiskais 

mērķis definēts „Apdzīvotas Zemgales pilsētas un lauki”, nosakot tā virzītājspēkus – „izglītots, 

radošs un uzņēmīgs CILVĒKS”, „konkurētspējīga un inovatīva EKONOMIKA” un „ilgtspējīga, 

kvalitatīva un iekļaujoša DZĪVESVIDE pilsētā un laukos.” Lai sasniegtu izvirzītos ilgtermiņa 

uzstādījumus, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktas 

astoņas vidēja termiņa prioritātes, no kurām divas ir horizontāla rakstura, kas nozīmē, ka šīs 

jomas caurvij visas pārējās prioritātes:  
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- Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā; 

- Elastīga izglītība mūža garumā; 

- Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai 

sasniedzamībai; 

- Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība; 

- Efektīva pakalpojumu sistēma; 

- Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte; 

- Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un dzīves telpas ilgtspēja (horizontālā 
prioritāte); 

- Vieda pārvaldība (horizontālā prioritāte). 

 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības dokumenti 

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam ietvertā 

ilgtermiņa vīzija balstās uz stratēģiskiem virzieniem „CILVĒKS”, „EKONOMIKA” un 

„TERITORIJA”, ko pamato labas pārvaldības risinājumi. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

programmā 2014.-2020.gadam izvirzīto ilgtermiņa mērķu sasniegšanai noteiktas šādas vidēja 

termiņa prioritātes: 

- Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība; 

- Veselība; 

- Sociālā drošība; 

- Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese; 

- Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma; 

- Ilgtspēja energosistēma; 

- Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana; 

- Sabiedriskais transports un ceļi; 

- Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide; 

- Iesaistoša kultūrvide. 

 

VIETĒJĀ MĒROGĀ 
 

RPR ietilpstošo pašvaldību plānošanas dokumenti 
 

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un RPR Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam izstrāde tika uzsākta 2012.gadā, laikā, kad lielai daļai RPR ietilpstošo pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti bija izstrādes procesā vai bija jau apstiprināti. Šī 

situācija, kad reģionālā un vietējā līmenī plānošanas dokumentu izstrāde notikusi faktiski 

paralēli, komunikatīvā procesā ļāvusi izvērtēt gan pašvaldību, gan RPR attīstības prioritātes un 

nepieciešamākos rīcības virzienus ilgtermiņā un vidējā termiņā. 
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Sekojošais apskats sniedz informāciju par RPR ietilpstošo pašvaldību plānošanas dokumentos 

noteiktajiem prioritārajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem. 
 

Republikas pilsētas 
 

Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un 
Attīstības programma 2014.-2020.gadam) stratēģiskie mērķi: 

- Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība; 

- Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika; 

- Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide; 

- Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas 

metropole. 
 

Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumentu (Attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam un Attīstības 
programma 2014.-2020.gadam) stratēģiskie mērķi: 

- Starptautiski pazīstams, moderns veselības kūrorts un populārākā kūrortpilsēta       

Baltijas jūras reģionā; 

- Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā; 

- Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs. 
 

Reģiona attīstības centri 
 

Tukuma novada plānošanas dokumentu (Integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam) 
stratēģiskie mērķi: 

- Augsta iedzīvotāju attīstības iespēju kvalitāte; 

- Nodrošināta resursu ilgtspējīga attīstība; 

- Latvijas un starptautiskajā tirgū konkurētspējīga uzņēmējdarbība. 
 

Ogres novada plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un 
Attīstības programma 2011.-2017.gadam) stratēģiskie mērķi: 

- Veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un uzņēmumu konkurētspējas 

paaugstināšanos; 

- Attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu; 

- Nodrošināt vidi saudzējošu, augstu dzīves kvalitāti. 
 

Siguldas novada plānošanas dokumentu (Attīstības programma 2011.-2017.gadam) stratēģiskie 
mērķi: 

- Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu 

satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru; 

- Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība. 
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Limbažu novada plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam un 
Attīstības programma 2011.-2017.gadam) stratēģiskie mērķi: 

- Radošs, inovatīvs, izglītots un veselīgs iedzīvotājs (Cilvēkresursi); 

- Uzņēmējdarbību atbalstoša un veicinoša vide (Ekonomiskā vide); 

- Ilgtspējīga attīstība un sakārtota dzīves vide (Dzīves vide). 
 

Rīgas metropoles pašvaldības 
 

Rīgas metropoles pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskajos 

uzstādījumos pamatā tiek akcentēti sekojoši jautājumi (piemēri no Mārupes, Ķekavas un 

Garkalnes novada plānošanas dokumentiem): 

- Attīstīts cilvēkresursu potenciāls - prasmīgi, radoši, labklājīgi, sabiedriski aktīvi cilvēki;  

- Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide; 

- Ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbību veicinoša vide tradicionālo un inovatīvo 

nozaru attīstībai, industriālo parku attīstība; 

- Ilgtspējīgi telpiskās plānošanas risinājumi, kvalitatīva apdzīvojuma struktūra; 

- Saudzējamas dabas teritorijas un rekreācijas iespējas; 

- Demokrātiska un atvērta pašpārvalde, kopienu attīstība; 

- Starptautiskas sadarbības tīklu veidošana, atpazīstamība starptautiskajā telpā. 
 

Piekrastes pašvaldības 
 

Piekrastes pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskajos uzstādījumos 

pamatā tiek akcentēti sekojoši jautājumi (piemēri no Engures, Carnikavas un Saulkrastu novada 

plānošanas dokumentiem): 

- Sociāli nodrošināta, izglītota un aktīva sabiedrība; 

- Attīstīta kvalitatīva dzīves un rekreācijas telpa, infrastruktūra un pakalpojumi; 

- Starptautiski atpazīstami, augstu novērtēti un ilgtspējīgi apsaimniekoti rekreācijas 

resursi un kurortoloģijas attīstība; 

- Līdzsvarota un ilgtspējīga dabas kapitāla izmantošana; 

- Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; 

- Starpteritoriālas un starptautiskas sadarbības veicināšana; 

- Ostu darbība un ūdeņu savienojumu attīstība; 

- Piekrastes uzņēmējdarbības dažādošanas pasākumi un zvejniecības attīstība. 
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Lauku pašvaldības  
 

Lauku pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskajos uzstādījumos pamatā 

tiek akcentēti sekojoši jautājumi (piemēri no Alojas, Kandavas un Jaunpils novada plānošanas 

dokumentiem): 

- Kvalitatīvu izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 

novada iedzīvotājiem; 

- Līdzdarbīgas, izglītotas, radošas, sociāli nodrošinātas, veselīgas un aktīvas sabiedrības 

veidošana; 

- Aktīva sabiedriskā dzīve, ģimenes un sabiedrisko vērtību apzināšanās un novērtēšana; 

- Droša, sakārtota un pievilcīga dzīves vide; 

- Teritorijas pieejamības, sasniedzamības nodrošināšana un videi draudzīgas attīstības 

veicināšana; 

- Efektīva pārvalde un attīstīta uzņēmējdarbības vide, ilgtspējīgas ekonomikas un 

nodarbinātības attīstība, novada konkurētspējas palielināšana; 

- Informācijas pieejamība un kooperācija, pārrobežu sadarbība. 
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SM 1 - Sociāli iekļaujoša kopdzīve labklājīgās kopienās 

(Ietver, „atslēgas” vārdos: kopienas, iekļaujoša kopdzīve, sabiedrisko un individuālo interešu 

saspēle, labklājība, tolerance, moderna pārvaldība, tradicionālās un vietējās kultūrvēsturiskās 

vērtības) 
 

SM 2 - Zināšanās balstīta “zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika  
(Ietver, „atslēgas” vārdos: viedums, zināšanas, iniciatīvas, radošums, efektivitāte, konkurētspēja 

ar augstu pievienotu vērtību, nišas ekonomika, kvalitāte, efektīva mobilitāte, veselīga dzīvesvide 

un vietas) 
 

SM 3 - Ekoloģiski tolerants dzīves veids un vietas  

(Ietver, „atslēgas” vārdos: elastīgs reģions, balstīts vērtībās, vides jutīgums, dzīvesveida un tā 

dzīvesvides harmonija un daudzveidība, drošība un informācija) 

  

 

 
 

Prioritāte 1  

Vitāla dabiskā kustība un migrācija  
(„atslēgas” vārdi:  dzimstība, kvalificēta darbaspēka pievilkšana, atgriešanās) 
 

Prioritāte 2  

Kopienas un to pašpietiekamība  

(„atslēgas” vārdi:  pilsoniska kopdzīve un darbība, teritoriālās kopienas, apkaimes, ekoloģiski, 

enerģētiski, ekonomiski viedas attīstības vietas, sociāla un enerģētiska pašpietiekamība, 

pašatbildība, uzticība, drošība, informētība) 
 

Prioritāte 3 

Elastīga un izcila izglītība 

(„atslēgas” vārdi:  dzīvesciklos balstīta izglītība, nepārtraukta, reaģējoša mainīgam darba tirgum, 

radošumu attīstoša, iesaistoša, atvērta, “eksportspējīga”, kultūra un latviskā dzīvesziņa) 
 

Prioritāte 4 

Globāli  konkurētspējīgas nozares 

(„atslēgas” vārdi:  specializācija, zināšanas, pētniecība, tehnoloģijas, pēctecība) 
 

Prioritāte 5 

Kvalitatīva satiksme un loģistika  

(„atslēgas” vārdi:  transporta un loģistikas pakalpojumi, kvalitatīva infrastruktūra, ērta iekšējā un 

ārējā sasniedzamība, komodalitāte, zaļie koridori) 

 

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (SM)  

Prioritātes (P) 
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Prioritāte 6 

Pašvaldības – attīstības virzītājas 

(„atslēgas” vārdi:  ekonomiski pašpietiekamas pašvaldības, starptautiski aktīvas pašvaldības, uz 

sadarbību vērstas pašvaldības, iesaistoša, elastīga un moderna pārvaldība) 
 

Prioritāte 7 

Ilgtspējīga dzīvesvide 

 („atslēgas” vārdi:  resursus un kvalitāti vairojoša darbība, cilvēka un tā dzīvesvides attiecību 

optimizācija, drošība, vides pārmaiņu ievērtēšana) 
 

Prioritāte 8 

Vieda attīstība 

(„atslēgas” vārdi:  izglītība, sadarbība, informācija, ilgtspējīgas enerģijas sistēmas)   
 
 

 

 
 

SM 1 - Sociāli iekļaujoša kopdzīve labklājīgās kopienās 
 

Prioritāte 1. Vitāla dabiskā kustība un migrācija 
 

Rīcības virzieni 

RV 1.1.    Dzimstības veicināšanas politiku izstrāde un īstenošana  

reģiona teritorijās 

RV 1.2.v  Imigrācijas un reemigrācijas politika kvalificēta 

darbaspēka piesaistei  reģiona specializācijas sektoros un 

teritorijās 
 

 

Prioritāte 2. Kopienas un to pašpietiekamība 
 

Rīcības virzieni 

RV 2.1.v  Sociālā plānošana un sabiedrības rīcībspējas stiprināšana 

RV 2.2.    Kopienu iniciatīvu un attīstītāju institūciju veicināšana 
 

Prioritāte 3. Elastīga un izcila izglītība 
 

Rīcības virzieni 

RV 3.1.    Fizisko aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana pamata, 

vidējās un profesionālās izglītības iestāžu tīklā 

RV 3.2.    Valsts un pašvaldību iestāžu sasaiste elastīgai 

profesionālajai un mūžizglītībai 

RV 3.3.v   Inovatīva biznesa, izcilas pētniecības un augstākās 

izglītības sasaiste reģiona viedas attīstības teritorijās 

Rīcības virzieni (RV)  
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SM 2 - Zināšanās balstīta “zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika 
 

Prioritāte 4. Globāli  konkurētspējīgas nozares 
 

Rīcības virzieni 

RV 4.1.    Zināšanu un tehnoloģiju eksporta atbalsts izciliem, 

inovatīviem, starptautiskiem „nišas” produktu  

                 uzņēmumiem un nozarēm 

RV 4.2.v   Izglītības un pētnieciska biznesa organizāciju, centru un   

infrastruktūras attīstīšana 

RV 4.3.    Kultūras un radošo industriju stiprināšana reģionā 

RV 4.4.    Tūrisma attīstība un mārketings reģiona starptautiskai 

atpazīstamībai 

RV 4.5.v  Atbalsts izcilu vides sektora pakalpojumu un produktu  

radīšanai uzņēmumos un teritorijās 
 

Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika 
 

Rīcības virzieni 

RV 5.1.  Vienoto iekšējās un ārējas sasniedzamības 

infrastruktūras tīklu stiprināšana 

RV 5.2.v   Integrēta un funkcionāli diferencēta sabiedriskā 

transporta tīkla izveide 

RV 5.3.     Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R savienojumu un 

mezglu stiprināšana 

RV 5.4.  Integrēta iekšējo un Piekrastes ūdeņu savienojumu   

tīkla izveide 

RV 5.5.v   Pilsētu iekšējā transporta un to savienojumu attīstība 

 

Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīcības virzieni 

RV 6.1.  Pašatbildības un finansiālās pašpietiekamības 

stiprināšana investīciju un pašu ieņēmumu bāzes 

pieaugumam 

RV 6.2.v   Specializētu un daudzveidīgu teritoriju veicināšana 

RV 6.3.v   Atbalsts iniciatīvām, attīstības dalībnieku lomas 

pieaugumam teritoriju „horizontālā” pārvaldībā   

RV 6.4.v   Ilgtspējīgu un efektīvu pakalpojumu sistēmu attīstība 

pašvaldību un pašvaldību sadarbības teritorijās 
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SM 3 - Ekoloģiski tolerants dzīves veids un vietas 
 

Prioritāte 7. Ilgtspējīga dzīvesvide 
  

Rīcības virziens 

RV 7.1.v   Telpiskās struktūras līdzsvara uzturēšana 

RV 7.2.v   Pamatfunkcijās un pašpietiekamībā balstītas apdzīvoto 

vietu sistēmas veidošana 

RV 7.3.v   Ilgtspējīgu, atjaunojamos resursos balstītu enerģijas 

sistēmu attīstība 

RV 7.4.v   Noslēgto ūdens resursu un atkritumu izmantošanas loku 

attīstība teritorijās 

RV 7.5.v  Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās daudzveidīga  

mājokļu un publisko ārtelpu tīklu stiprināšana 

RV 7.6.v   Adaptācijas stratēģijas un teritoriāli diferencēti 

risinājumi klimatiskām pārmaiņām 
 

Prioritāte 8. Vieda attīstība 
  

Rīcības virziens 

RV 8.1.v Reģiona viedās specializācijas politikas izveide un 

īstenošana viedas attīstības teritorijās un vietās 
 

Integrējamie rīcību virzieni:  
RV 1.2.v, RV 2.1.v, RV 3.3.v, RV 4.2.v, RV 4.5.v, RV 5.2.v,             

RV 5.5.v, RV 6.2.v, RV 6.3.v, RV 6.4.v, RV 7.1.v, RV 7.2.v,             

RV 7.3.v, RV 7.4.v, RV 7.5.v, RV 7.6.v   

RV 8.2.v   Detalizēts viedas specializācijas iespēju pašnovērtējums 

RV 8.3.v   Uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšana 

RV 8.4.v   Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšana 

RV 8.5.v  Inovatīvas, ilgtspējīgas un drošas (zaļās) mobilitātes 

veicināšana 

RV 8.6.v  Rīgas un kaimiņu pašvaldību sadarbības veicināšana 
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Nosakot RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna teritoriālos risinājumus ir 

ņemti vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un RPR Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzstādījumi, kā arī Reģionālās politikas pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam, RPR Attīstības programmas 2009.-2013.gadam teritoriālo risinājumu sadaļa 

un 2013.gadā izstrādātais metodoloģiskais materiāls RPR vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un attīstības programmu izstrādei „Attīstības plānošana pašvaldībās”. 
 

Teritoriālie risinājumi noteikti Rīgas metropoles, Piekrastes, Lauku un reģiona īpašajām 

teritorijām (reģiona centri, iekšējie ūdeņi, dabas un ainavu teritorijas, militārās teritorijas un 

īpašās atkritumu glabāšanas teritorijas), kā arī Viedas attīstības teritorijām. Katrai no šīm 

teritorijām noteikts teritoriālais aptvērums, raksturīgās iezīmes un specifika, kā arī risināmie 

jautājumi. Rīgas metropoles, Piekrastes, Lauku teritorijām, kā arī reģiona centriem noteikts 

uzņēmējdarbības profils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS (Pasākumu kopums) 

 Teritoriālie risinājumi 

 Tematiskās aktivitātes un projekti 

 Rīcības programmas 

 

 

RĪCĪBAS PLĀNS 

TERITORIĀLIE RISINĀJUMI 

 

RĪGAS METROPOLE 

PIEKRASTE 

LAUKI 

ĪPAŠĀS TERITORIJAS 

Reģiona centri 

Iekšējie ūdeņi 

Dabas un ainavu teritorijas 

Militārās teritorijas 

Īpašās atkritumu glabāšanas teritorijas 

VIEDAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 
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Rīgas plānošanas reģiona mērķteritorijas 

 
 

RĪGAS METROPOLE 

Teritoriālais aptvērums: Rīgas metropole tiek uzlūkota kā ar galvaspilsētu funkcionāli cieši 

saistīta ekonomiskās un sociālās kustības telpa, ko veido Rīgas pilsēta kopā ar tuvējām dažāda 

lieluma pilsētām (Jūrmalu, Olaini, Jelgavu, Baldoni, Salaspili, Ogri, Tukumu un Siguldu) un 

Pierīgas novadu pašvaldībām, kurās izteikta iedzīvotāju ikdienas svārstmigrācija. 

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Izteikta iedzīvotāju svārstmigrācija;  

- Pieaugošs iedzīvotāju skaits;  

- Salīdzinoši augsts iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā līdz darbspējas vecumam; 

- Zems bezdarba līmenis; 

- Salīdzinoši augsts iedzīvotāju ieņēmumu līmenis ar tendenci pieaugt; 

- Liels uzņēmumu skaits; 

- Lielo transporta maģistrāļu telpiski un funkcionāli sadalītas teritorijas; 

- Daudzviet dzīvojamā apbūve applūstošajās teritorijās; 

- Meži ar salīdzinoši augstu antropogēno slodzi; 

- Liels dārzciemu (dārzkopības kooperatīvo sabiedrību) skaits un platība; 
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- Liels atlūzu ciemu (savstarpēji nesaistītas apbūves teritorijas) skaits un platība; 

- Pieaugošs ārvalstu imigrantu skaits; 

- Salīdzinoši augsts iedzīvotāju kredītsaistību slogs; 

- Salīdzinoši augstākas iedzīvotāju prasības attiecībā uz pašvaldības infrastruktūras kvalitāti; 

- Starptautiskais tūrisms; 

- Izglītības un zinātnes koncentrācija. 
 

Risināmie jautājumi:  

- Koordinēta pilsētas / piepilsētas teritoriju attīstības plānošana un pārvaldība - sadarbība 

starp vietējām pašvaldībām, plānošanas reģioniem un valsts institūcijām; 

- Saskaņota transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta un apdzīvojuma attīstības 

plānošana; 

- Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību, valsts un iedzīvotāju dažādo interešu saskaņošana; 

- Zaļo teritoriju un ekoloģisko koridoru saglabāšana un funkcionēšana starp urbanizētajām 

teritorijām; 

- Multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un attīstība Rīgas pilsētā un 

tās metropoles areālā kultūras, sporta, zinātnes un citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes 

pasākumu norisei; 

- Apbūves izplešanās ierobežošana, nodalot urbānās attīstības teritorijas no vēl 

neapbūvētajām, mazskartām dabas teritorijām un jaunu apbūvi ar lielu blīvumu teritoriju 

zonējumā noteikt tikai esošo ciemu robežās; 

- Ievērojamā tukšo, neizmantoto ēku īpatsvara un degradēto ēku skaita palielināšanās 

problēmu risinājumi, publiskās ārtelpas uzlabošana un universālā dizaina principu 

ievērošana; 

- Vietējās iniciatīvas (apkaimes, radošie kvartāli u.c.), to loma piepilsētas un lielpilsētas 

saskarē;    

- Nepieciešamā finansējuma piesaiste Pierīgas attīstības (infrastruktūras) jautājumu 

risināšanai. 

Uzņēmējdarbības profils:  

- Transporta, loģistikas un ostas pakalpojumi, biznesa parku un industriālo teritoriju attīstība; 

- Starptautiskā sadarbība uzņēmējdarbības attīstībai, banku un komercpakalpojumi; 

- Saimniecības attīstība un jaunu tehnoloģiju izmantošana ražošanā; 

- Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; 

- IT un elektrotehnikas ražošana; 

- Ķīmiskā rūpniecība, medikamentu ražošana, farmācija; 

- Specializēts (veselības, darījumu, rekreācijas)  tūrisms; 

- Kultūras, sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumi; 

- Specializētā un netradicionālā lauksaimniecība. 
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PIEKRASTE 

Teritoriālais aptvērums: Piekraste ir savdabīga Baltijas jūras un sauszemes mijiedarbības zona, 

kur dabas vide, kultūras mantojums un iedzīvotāju dzīvesveids atšķiras no iekšzemes un 

galvenokārt ir saistīts ar jūru. Piekrastes attīstība ir saistīta ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 

vides procesiem daudz plašākā teritorijā, Latvijas reģionālajā politikā ar to saprot pašvaldību, 

kuras robežojās ar jūru administratīvās teritorijas – Rīgas plānošanas reģiona gadījumā 7 

piekrastes pašvaldības no Engures novada līdz Salacgrīvas novadam. Daļa no šīm teritorijām 

vienlaikus ietilpst arī Rīgas metropoles areālā. 

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Baltijas jūras piekrastes josla un salīdzinoši liela virszemes ūdens resursu koncentrācija;  

- Plašas un raksturīgas aizsargājamās un dabas pamatnes teritorijas; 

- Divas būtiskas uzņēmējdarbības nozares: zivsaimniecība un tūrisms (arī veselības un 

medicīnas tūrisms); 

- Raksturīga izteikta sezonālā migrācija; 

- Liela daļa pastāvīgo RPR piekrastes pašvaldību iedzīvotāji strādā galvaspilsētā Rīgā; 

- Problēmas, kas nav raksturīgas citām Latvijas teritorijām – kāpu noskalošana, krastu erozija, 

upju radīti plūdi; 

- Specifiska apbūve – izstiepta apbūve, ceļi un inženierkomunikācijas perpendikulāri jūras 

krastam; 

- Ostas un ar tām saistīta saimnieciskā darbība un infrastruktūra.  

Risināmie jautājumi: 

- Piekļuve piekrastei un publiskajiem ūdeņiem, plānojot vienotu infrastruktūras tīklu;  

- Ekonomiski pamatotas uz plūsmu koncentrāciju un antropogēnās slodzes mazināšanu 

vērstas infrastruktūras attīstība (piekļuve piekrastei, stāvvietas, labiekārtotas pludmales, 

norādes, tualetes u.c.);  

- Drošu, pieejamu un kvalitatīvu peldvietu attīstība;  

- Īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, kas ietver vienmērīgu, 

sabalansētu un ilgtspējīgu infrastruktūras plānojumu; 

- Piekrastes teritoriju un Jūras plānošanas integrēšana; 

- Klimatisko pārmaiņu ietekmes mazināšana – plūdu novēršanas, krastu erozijas, meliorācijas 

sistēmu risinājumi; 

- Starptautisko velomaršrutu, reģionālo un vietēja līmeņa veloceliņu attīstība un 

popularizēšana; 

- Īpašumtiesību sakārtošana piekrastes un jūras teritorijām; 

- Uzņēmējdarbības dažādošanas pasākumi, lai novērstu tās sezonālo raksturu; 

- Zvejniecības kā dzīvesveida saglabāšana un zivju produkcijas pārstrādātāju attīstība;  

- Piekrastes attīstības centru, piemēram, Saulkrastu un Salacgrīvas vieta kopējā reģiona 

apdzīvojuma centru struktūrā; 
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- Ūdenstūrisma veicināšana un iekļaušanās starptautiskos ūdenstūrisma maršrutos; 

- Ostu darbības un efektivitātes uzlabošana. 

Uzņēmējdarbības profils:  

- Rekreācijas un aktīvās atpūtas pakalpojumi, veselības tūrisms un kurortoloģija; 

- Viesu uzņemšanas industrijas attīstība (izmitināšana, ēdināšana, transfēri, ekskursijas, 

kultūras, sporta un izklaides pasākumi);  

- Ostu darbība, zivsaimniecība u.c. Piekrastes uzņēmējdarbības veidi;  
 

LAUKI 

Teritoriālais aptvērums: Teritorijas ārpus Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošajām republikas 

pilsētām, reģiona centriem un citām blīvi apdzīvotām teritorijām, kam ir raksturīgas pilsētvides 

īpatnības. 
 

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās, iedzīvotāju novecošanās;  

- Lauku tradicionālā dzīve un ritms, lauki kā dzīvesveids; 

- Lauksaimniecība un mežsaimniecība; 

- Izteikta vietas piederības apziņa; 

- Maza profesiju piedāvājuma izvēle; 

- Uz tradicionālajām zināšanām un prasmēm orientētas aktivitātes; 

- Kopumā relatīvi zemāki iedzīvotāju ieņēmumi un izdevumi; 

- „Neredzamais darbs”; 

- Vāji attīstīta sabiedriskā transporta sistēma; 

- Zemas kvalitātes ceļu stāvoklis; 

- Ierobežota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. 
 

Risināmie jautājumi: 

- Nodarbinātības un vietējās iniciatīvas veicināšana laukos; 

- Kopienu attīstība un vietējās identitātes stiprināšana; 

- Sociālās infrastruktūras pieejamība, publiskā transporta nodrošinājums; 

- Reģiona perifērijas un piepilsētas lauku atšķirīgā attīstības potenciāla izmantošana; 

- Netradicionālu un “aizmirstu” saimniekošanas veidu attīstība, jaunu attīstības iespēju 

meklējumi, „plaisas” starp pilsētām un laukiem mazināšana;  

- Esošo lauku teritoriju iedzīvotāju perspektīvas, lauku dzīves stils un pilsētnieku loma lauku 

teritoriju attīstībā, lauku kā “otro māju” iedzīvotāju potenciāla izmantošana; 

- Lauku tūrisma kā alternatīva uzņēmējdarbības veida attīstība; 

- Lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 
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Uzņēmējdarbības profils:  

- Lauksaimniecība, pārtikas produktu ražošana;  

- Mežsaimniecība un mežizstrāde, koka izstrādājumu t.sk. mēbeļu ražošana; 

- Būvniecība, transports un uzglabāšana; 

- Rekreācija, aktīvā atpūta un lauku tūrisms, viesu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi. 
 
 

ĪPAŠĀS TERITORIJAS 

 

Reģiona centri 

Teritoriālais aptvērums: Reģionāla līmeņa apdzīvojuma centri ir pilsētas, kas ir nozīmīgi reģiona 

kultūras un/vai ražošanas centri ar attīstītu sociālo infrastruktūru un daudzveidīgiem 

pakalpojumiem - Tukums, Ogre, Sigulda, Limbaži. 
 

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Reģiona nozīmes centru potenciāls ievērojami pārsniedz pārējo mazo pilsētu potenciālu;  

- Augsta darbaspēka, uzņēmējdarbības un cita veida ekonomiskās un sociālās aktivitātes 

koncentrācija; 

- Liels ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, salīdzinoši augsts strādājošo īpatsvars un ārvalstu 

tiešo investīciju apjoms; 

- Pakalpojumu pieejamība (izglītības, kultūras, zināšanu, sociālajā, veselības u.c. jomās).  
 

Risināmie jautājumi: 

- Reģiona nozīmes attīstības centru stiprināšana attīstot policentrisku apdzīvojumu ar spēcīgu 

mazo un vidējo pilsētu tīklu; 

- Reģiona nozīmes centru sasaiste ar Rīgu kā policentriskās attīstības „mezglu” 

infrastruktūras, sasniedzamības, pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstības jomā; 

- Reģionālās nozīmes attīstības centru specializācija, attīstot savstarpēji papildinošu 

sadarbību, tādējādi sasniedzot nacionālas nozīmes attīstības centriem līdzvērtīgu 

cilvēkresursu un ekonomiskās aktivitātes pievilkšanas spēku; 

- Reģionāla un vietēja līmeņa apdzīvojuma centru saikne – pakalpojumu nodrošinājums un 

speciālā loma reģionā; 

- Pilsētu teritoriju sabalansēta attīstība, tostarp atjaunojot pilsētas degradētās teritorijas;  

- Apdzīvojuma un pakalpojumu centru plānošana. 
 

Uzņēmējdarbības profils:  

- Pakalpojumu un darījumu centru funkcija; 

- Dažāda veida ražošana - lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, vieglā rūpniecība, 

metālapstrāde, kokapstrāde; 
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- Loģistika un uzglabāšana, transporta un sakaru mezgli; 

- Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde; 

- Rekreācija, aktīvā atpūta un tūrisms; 

- Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, būvniecība. 
 

Iekšējie ūdeņi 

 

Teritoriālais aptvērums: Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošās ūdensteces un 

ūdenstilpes, kā arī tām piegulošās teritorijas un ūdensmalas. 

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Dabas teritorijas ar tām sezonāli raksturīgām hidroloģiskā režīma izmaiņām atkarībā no to 

atrašanās vietas un klimatiskajām īpatnībām;  

- Teritorijas ar ievērojamu aktīvās atpūtas, tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju 

potenciālu; 

- Ūdensteces un ūdenstilpes ar potenciālu iekšējās sasniedzamības uzlabošanai. 

Risināmie jautājumi: 

- Iekšējo ūdeņu attīstības plānošana un pārvaldība, iekšējos ūdeņus un to apkārtējās teritorijas 

uzlūkojot gan kā attīstības resursu, gan saudzējamu dabas teritoriju; 

- Regulēto ūdensteču un meliorācijas sistēmu inventarizācija un apsaimniekošana plūdu risku 

novēršanas pasākumu kompleksai realizācijai; 

- Regulēto ūdensteču un meliorācijas sistēmu sasaiste ar neregulētām ūdenstecēm, sadarbībā 

ar kaimiņu pašvaldībām, kurās konkrētais ūdensobjekts atrodas, ūdensobjektu 

apsaimniekošana, ņemot vērā klimata pārmaiņas; 

- Specifiski attīstības plānošanas risinājumi tūrisma, aktīvās atpūtas, ūdens transporta u.c. 

attīstībai; ūdens telpas integrēšana teritorijas attīstībā; 

- Pievilcīga teritorija dzīvošanai, labiekārtojama teritorija jau esošo apdzīvoto vietu attīstībai,  

dabas teritoriju saglabāšanas nepieciešamība, ainavas; 

- Sadarbība ar citiem plānošanas reģioniem un pašvaldībām iekšzemes ūdeņu 

apsaimniekošanas jautājumu risināšanā. 
 

Dabas un ainavu teritorijas 

 

Teritoriālais aptvērums: Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošās dabas, ainavu un 

kultūrvēsturiskās teritorijas.  

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Teritorijas un areāli ar izcilu estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko ainavisko vērtību; 

- Dabas teritorijas ar ievērojamu sugu un biotopu daudzveidību un noteiktu īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju statusu;  

- Kultūrvēsturiskās teritorijas ar savām kultūras tradīcijām un identitāti.  
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Risināmie jautājumi:  

- Dabas, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju apzināšana, saglabāšana, saprātīga 

izmantošana un apsaimniekošana;  

- Pasākumi lauku teritoriju dzīvotspējas stiprināšanai, atbalsts kultūrainavas saglabāšanai un 

veidošanai; 

- Ainavu plānošanas un dabas aizsardzības jautājumu integrēšana teritorijas attīstības 

plānošanā; 

- Sabiedrības iesaiste un izglītošana dabas un kultūrvēsturisko ainavu apsaimniekošanā; 

- Izmantošanas nosacījumu noteikšana sabiedrībai nozīmīgām dabas un kultūrainavu un 

rekreācijas teritorijām, kas nodrošina piekrastes, ūdensmalu, dabas un kultūras pieminekļu 

publisku pieejamību un paredz ainaviski nozīmīgu vietu aizsardzību. 
 

Militārās teritorijas 

 

Teritoriālais aptvērums: Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošās militārās teritorijas 

(Nacionālo bruņoto spēku bāzes). 
 

Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- RPR teritorijā atrodas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) lielākās militārās bāzes - Sauszemes 

spēku bāze Ādažu novadā un Sējas novadā, Gaisa spēku bāze ar militārās aviācijas lidlauku 

Ķeguma novadā, NBS bāzes Rīgas pilsētā, NBS Zemessardzes bāzes un atbalsta bāzes – 

Mārupes novadā, Ogres novadā, Stopiņu novadā, Olaines novadā, kā arī tehnisko jūras 

novērošanas sistēmu posteņi Engures, Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados; 

- Vairākus no minētajiem militārajiem objektiem apmācībām un treniņiem izmanto ne tikai 

NBS, bet arī NATO dalībvalstu atsevišķas militārās vienības. 
 

Risināmie jautājumi:  

- Militāro teritoriju un būvju uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumi; 

- Iedzīvotāju drošība un apkārtējās vides kvalitāte; 

- Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana, transporta koridoru, reģiona daudzcentru 

apdzīvojuma izveidošana un tūrisma attīstības plānošana, respektējot jau esošos valsts 

aizsardzības infrastruktūras objektus un NBS uzdevumus valsts aizsardzības stiprināšanā. 
 

Īpašās atkritumu glabāšanas teritorijas 

 

Teritoriālais aptvērums: Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošās īpašās atkritumu 

glabāšanas teritorijas (Inčukalna gudrona dīķi), valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti 

(Salaspils novada teritorijā esošais Salaspils kodolreaktors, Baldones novada teritorijā esošā 

radioaktīvo atkritumu glabātava „Radons”) un sadzīves atkritumu poligons “Getliņi”. 
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Raksturīgās iezīmes un specifika: 

- Teritorijas ar bīstamo un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas funkciju, kas ir īpaši bīstamas 

apkārtējai videi un iedzīvotājiem. 

- Īpašs regulējums bīstamo atkritumu glabāšanas un apsaimniekošanas drošības jomā. 
 

Risināmie jautājumi:  

- Videi un iedzīvotājiem draudzīgu radioaktīvo atkritumu glabāšanas sistēmu izveide; 

- Pasākumu veikšana, kas uzlabotu bīstamo  un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 

drošību; 

- Pietiekamu rezervju nodrošināšana esošo īpaši bīstamo atkritumu glabātuvju darbībai 

īstermiņā un ilgtermiņā; 

- Vispārēja sabiedrības izglītošana un izpratnes veidošana par īpaši bīstamo atkritumu 

uzglabāšanu un drošības jautājumiem, kvalificētu darbinieku sagatavošana; 

- Sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” vēsturiskā piesārņojuma uzraudzība un ietekmes 

samazināšanu, atkritumu apglabāšanas sistēmas attīstība – jauno un veco apglabāto 

atkritumu šķirošana, biodegradācija, enerģijas ražošana un iespējamo atkritumu 

apglabāšanas pārtraukšana, ja būs apgūtas esošās teritorijas - līdz ar to jaunas vietas 

meklēšana. 

 

VIEDAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Pamatojoties uz pētījumu “Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” 

Viedas attīstības un ilgtspējīgas attīstības sapratne fundamentāli būtiski neatšķiras, bet var teikt, 

ka specifiku abu politiku sapratnē izsaka principu ievērošanas pakāpe, kur pirmajā gadījumā 

atbilstība principiem ievērojama kā ar saistošu, bet otrajā gadījumā kā ar ieteikuma raksturu. 

Papildus tam, viedas attīstības pīlāros fokuss daudz vairāk ir uz kvalitatīviem, un ievērojami 

mazāk uz kvantitatīviem rādītājiem, bet visa centrā ir sabiedrība ar tās indivīdu un kopienas 

kvalitātēm. Viedas attīstības politikas ideoloģija evolucionējusi kā divu koncepciju - viedas 

specializācijas un viedas plānošanas - apvienojums. Vieda specializācija pamatojas uz “IKT” 

pieeju (pilsētu specializāciju), kur informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

infrastruktūras atbilstība ir pieņemta kā līdzeklis, kas savieno pilsētas, radot izaugsmes iespējas. 

Savukārt Vieda plānošana pamatojas uz visaptverošo pieeju, kas ietver “viedu“ reģionālo 

politiku, viedu specializāciju, viedu plānošanu un ar vietu (dzīvotni) saistītas funkcijas.  

Nacionālā līmenī apstiprinātā RIS 3 viedās attīstības stratēģijā uzsvērts, ka RIS3 ietvaros 

radītajām zināšanām, tehnoloģijām un cilvēkresursiem jākļūst par pamatu tautsaimniecības 

attīstībai, kas notiek caur tautsaimniecības strukturālām izmaiņām augstāka ražīguma un 

konkurētspējas virzienā. Rezultātā viedu attīstību veicinošo investīciju piesaistes stratēģijas 

nosakošie faktori ir balstīti sociālajā kapitālā, cilvēkkapitālā un tehnoloģijās, apzinoties 

sabiedrību kā būtisku inovāciju sistēmas sastāvdaļu.  
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Pamatojoties uz iepriekšminēto, reģiona viedas attīstības teritorijas nav definētas kā viena 

atsevišķu teritoriju un/vai pašvaldību grupa, kurā īstenot reģiona viedas specializācijas politikas 

izveidi un īstenošanu, bet gan aptver visu reģionu un pat vairāk, viedas attīstības teritorijas 

klasificējot pamatgrupās kā sadarbības telpas. Reģiona sadarbības telpas klasificētas, balstoties uz 

teritoriālo, funkcionālo saišu radītiem priekšnosacījumiem un raksturotas telpu iezīmes un 

risināmie jautājumi kontekstā ar viedu attīstību raksturojošiem kritērijiem. Līdz ar to noteiktas 

piecas reģiona sadarbības telpas: Rīgas Metropoles areāls (reģiona iekšienē un pārteritoriāli); 

Attīstības centri (nacionāla un reģionāla līmeņa); Pierīga (ciešu funkcionālo saišu (ar Rīgu) 

telpa) – viedas specializācijas politikas izveides un īstenošanas piltotteritorijas); Piekraste 

(reģiona piekrastes pašvaldības un potenciāli ieinteresētās tuvienes); Iekšzeme (mazpilsētas, 

lauku teritorijas). 

 

Teritoriālais aptvērums:  
 

Rīgas Metropoles areāls: Ar galvaspilsētu sociālekonomiski cieši saistīta telpa, valsts un reģiona 

attīstībā nozīmīga interešu un sadarbības telpa, kas teritoriāli pārsniedz plānošanas reģiona 

robežas pakārtojoties ērtas transporta infrastruktūras pieejamībai (lielākajām automaģistrālēm, 

dzelzceļa infrastruktūras pieejamībai un Daugavas upei).  

Attīstības centri: Nacionāla līmeņa centri – Rīga un Jūrmala, reģionāla līmeņa centri - Tukuma, 

Ogres, Siguldas un Limbažu pilsētas, kā horizontālas un vertikālas sadarbības un mijiedarbības 

centri. 

Pierīga: Pierīgas pašvaldības ar izteikti augsta iedzīvotāju īpatsvara ikdienas svārstmigrāciju uz 

galvaspilsētu darba un izglītības interesēs - Jūrmala, Babīte, Mārupe, Olaine, Ķekava, Baldone, 

Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Carnikava – viedas specializācijas politikas 

izveides un īstenošanas piltotteritorijas. 

Piekraste: Reģiona piekrastes pašvaldības un potenciāli ieinteresētās tuvienes: Engure, Jūrmala, 

Rīga, Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva ar tuvākajām kaimiņu pašvaldībām – Tukuma, 

Babītes, Ādažu, Garkalnes un Sējas novadiem. Kultūras un atpūtas pamatteritorijas. 

Iekšzeme: Mazpilsētu un lauku pašvaldību teritorijas reģionā, tai skaitā arī reģiona centru 

novadu administratīvajās robežās ietilpstošās lauku teritorijas ārpus pilsētām (Kandavas, 

Jaunpils, Tukuma un Engures novados, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, Mālpils, 

Inčukalna, Siguldas un Krimuldas novados, Sējas, Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novados). 

Praktiskās saimnieciskās darbības teritorijas. 
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Viedas attīstības teritorijas Rīgas plānošanas reģionā – teritoriālais aptvērums 

 
Avots: Pētījums “Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” 

 

Uzņēmējdarbības profils:  
 

Attīstības centri  

Galvaspilsēta ir starptautisko sakaru, biznesa un darījumu centrs, pētniecības, zināšanām 

ietilpīgas ekonomikas attīstības un sadarbības centrs, starptautiskas pieejamības kultūras 

daudzveidības, izglītības iespēju, augstas kvalitātes veselības aprūpes, inovatīva tūrisma centrs. 

Reģiona centru profils ietver līdzīga parauga aktivitātes kā galvaspilsēta, bet galvenokārt vietēja 

mērogā. 
 

Pierīga  

Pierīgas pašvaldībās pēc novērtētām priekšrocībām, specifikas, sabiedrības profila, to 

izmantojumā balstīta visu jomu specializācija – specializēti pakalpojumi, ražošana, specializētas 

kultūras, izglītības, sporta, tūrisma (darījumu, arī izglītības ieguves, rekreācijas (dabas), 

veselības, u.c. veida) piedāvājums. 
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Piekraste 

Zaļās ekonomikas attīstības (videi draudzīga saimnieciskā darbība – mazie uzņēmumi ar 

specifisku, augstas kvalitātes produktu vai pakalpojumu piedāvājumu). Mazo ostu paplašināta 

darbība, zivsaimniecība (ieguves un pārstrādes). Daudzveidīga izziņas un atpūtas tūrisma, 

veselības tūrisma un kurortoloģijas piedāvājums, specifiskas augstākās vai koledžas līmeņa 

izglītības ieguves tūrisma piedāvājums. Starptautiska un vietēja mēroga kultūras pasākumu 

organizācija. 
 

Iekšzeme 

Vietējos resursos balstītu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību 

(mežsaimniecisku, lauksaimniecisku, zivsaimniecisku (upju, ezeru) izstrādājumu) ražošana un 

pārstrāde. Daudzveidīga izziņas un atpūtas tūrisma, garīgās veselības aprūpes piedāvājums, 

specifiskas izglītības ieguves (vasaras nometņu skolām, prakšu vietu koledžām un augstskolām) 

piedāvājums. 
 

Rīgas Metropoles areāls – ietilpst viss iepriekšminētais atbilstoši telpām. 
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Rīcības (R) jeb tematiskās aktivitātes un projekti ir noteiktas saistībā ar attīstības prioritātēm un rīcības virzieniem (RV). Rīcības ietver 

RPR attīstībai nozīmīgas aktivitātes un projektus līdz 2020.gadam, kas veicinātu RPR stratēģisko uzstādījumu sasniegšanu un kuru 

ieviešanā nozīmīga loma ir gan nacionāla, gan reģionāla, gan vietēja līmeņa institūcijām. Tematisko aktivitāšu un projektu ietvars nosaka 

plānotās rīcības pamatojumu, rīcību īstenotājus un sadarbības partnerus, ieviešanas periodu, indikatīvos finansējuma avotus, prioritārās 

teritorijas rīcības ieviešanai un atbilstību kādai no RPR rīcības programmām. 

Rīcības plānā iekļautās rīcības (aktivitātes un projekti) tiek pamatotas ar Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam un Valdības rīcības 

plānā ietvertajām aktivitātēm, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM), pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām rīcībām, kā arī ar RPR plānotajiem reģionālajiem projektiem vai esošajām un 

perspektīvajām darbībām (funkcijām). RPR reģionālie projekti noteikti ņemot vērā jau izstrādātās projektu koncepcijas vai attīstības 

plānošanas procesā pašvaldību darba grupās sniegtos priekšlikums reģionālo projektu idejām. 

Balstoties uz pētījumu “Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” ir noteikti arī viedās attīstības rīcības virzieni (RV v), kas 

ir integrēti vairākās reģiona attīstības prioritātēs. 
 

Prioritāte 1. Vitāla dabiskā kustība un migrācija 
 

RV 1.1.     Dzimstības veicināšanas politiku izstrāde un īstenošana reģiona teritorijās 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 1.1.1. Iedzīvotāju dzimstības veicināšanas 

un ģimenes atbalsta politikas 

instrumentu izstrāde un ieviešana 

reģiona teritorijās  

NAP 2020, 

RV „Stabili pamati 

tautas ataudzei” 

LM, pašvaldības  2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību 

budžeti; Piesaistītu 

projektu līdzekļi 

Viss reģions - 

 

RV 1.2.v   Imigrācijas un reemigrācijas politika kvalificēta darbaspēka piesaistei reģiona specializācijas sektoros un teritorijās 
 

 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 1.2.1. Kvalificēta darbaspēka piesaiste 

reģiona specializācijas sektoros  
NAP 2020, 

RV „Cienīgs darbs” 

Uzņēmumi, NVA, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

TEMATISKĀS AKTIVITĀTES UN PROJEKTI 
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Prioritāte 2. Kopienas un to pašpietiekamība 
 

RV 2.1.v   Sociālā plānošana un sabiedrības rīcībspējas stiprināšana 

 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 2.1.1. Vietējās rīcības grupu attīstības 

stratēģiju izstrāde un ieviešana 

NAP 2020, 

RV „Cilvēku sadarbība, 

kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības 

Latvijai pamats” 

Vietējās rīcības 

grupas 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 2.1.2. Vietējo kopienu attīstības stratēģiju 

izstrāde 

Vietējās kopienas, 

pašvaldības 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (NFI) 

Viss reģions - 

R 2.1.3. Iedzīvotāju forumu organizēšana 

reģiona pašvaldībās 

Pašvaldības, vietējās 

rīcības grupas, 

NVO, brīvprātīgie 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 2.1.4. Ciemu attīstības plānu izstrāde  Vietējās kopienas, 

pašvaldības 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 2.1.5. Sociālās uzņēmējdarbības 

veicināšana 

Pašvaldības, NVO, 

vietējās kopienas, 

uzņēmēji 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

 

RV 2.2.     Kopienu iniciatīvu un attīstītāju institūciju veicināšana 
   

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 2.2.1. Atbalsts vietējo iniciatīvu 

(novadpētniecība, amatiermāksla, 

talkas u.c.) darbībai 

NAP 2020, 

RV „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

Vietējās kopienas, 

pašvaldības 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 2.2.2. Atbalsts kopienu attīstītāju 

institūciju izveidei 

NAP 2020, 

RV „Cilvēku sadarbība, 

kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības 

Latvijai pamats” 

Vietējās kopienas, 

pašvaldības 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (NFI) 

Viss reģions - 
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Prioritāte 3. Elastīga un izcila izglītība 
 

RV 3.1.     Fizisko aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu tīklā 
 

 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 3.1.1. Sporta infrastruktūras (stadioni, 

sporta laukumi, baseini u.c.) tīkla 

attīstība reģionā, nodrošinot 

pieejamību arī personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 

NAP 2020, 

RV „Vesels un 

darbspējīgs cilvēks” 

Pašvaldības, NVO 2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 3.1.2. Fizisko aktivitāšu un aktīva 

dzīvesveida veicināšana jauniešu 

vidū, tostarp jauniešiem ar 

funkcionāliem traucējumiem 

NAP 2020, 

RV „Vesels un 

darbspējīgs cilvēks” 

IZM, VM, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

 
 

RV 3.2.     Valsts un pašvaldību iestāžu sasaiste elastīgai profesionālajai un mūžizglītībai  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 3.2.1. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 

attīstība atbilstoši darba tirgus 

vajadzībām 

NAP 2020, 

RV „Kompetenču 

attīstība” 

IZM, pašvaldības, 

RPR, citi 

plānošanas reģioni 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions  Izglītība 

R 3.2.2. Nodarbināto profesionālās 

kompetences stiprināšana, 

nodrošinot iekļaujošas un pieejamas 

mūžizglītības pieejamību 

iedzīvotājiem atbilstoši reģiona 

vajadzībām  

VRP 

 

Darbības programma 

„Izaugsme un 

nodarbinātība” 

SAM 8.4.1. 

IZM, EM, LM, 

pašvaldības, RPR 

2016-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Izglītība 

R 3.2.3. Atbalsta kompetenču stiprināšana 

uzņēmējdarbības, radošuma prasmju 

attīstībai iedzīvotājiem 

NAP 2020, 

RV „Kompetenču 

attīstība” 

Pašvaldības 2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Izglītība 

R 3.2.4. Jaunatnes politikas plānošana un 

īstenošana reģionā, īpaši izglītības, 

nodarbinātības un integrēšanas 

darba tirgū jautājumos, ievērojot 

vides pieejamības nosacījumus 

NAP 2020, 

RV „Kompetenču 

attīstība” 

IZM, EM, 

pašvaldības,  

RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Jaunatne 



RPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020     RĪCĪBAS PLĀNS    

43 

 

 
 

RV 3.3.v   Inovatīva biznesa, izcilas pētniecības un augstākās izglītības sasaiste reģiona viedas attīstības teritorijās 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 3.3.1. Sadarbības platformu izveide 

pētniecības ideju komercializācijai 

NAP 2020, 

RV „Attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā 

izglītība” 

EM, IZM, 

VARAM, 

pašvaldības, 

uzņēmumi, 

zinātniskās 

institūcijas 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi) 

Viss reģions - 

R 3.3.2. Viedas attīstības mezglu (teritoriju) 

attīstīšana reģionā 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas”,  

RPR reģionālais projekts 

Pašvaldības,  

RPR, uzņēmumi 

2016-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 3.3.3. Dzīvojamas Baltijas akadēmiskās 

pilsētiņas (Liveable Baltic Campus) 

attīstība 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

zinātniskās 

institūcijas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (ETS) 

Viss reģions - 

 

 

 

 

 

Prioritāte 4. Globāli konkurētspējīgas nozares 
 
 
 

RV 4.1.    Zināšanu un tehnoloģiju eksporta atbalsts izciliem, inovatīviem, starptautiskiem „nišas” produktu  

   uzņēmumiem un nozarēm 
 

 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R.4.1.1. Uzņēmējdarbības attīstības atbalsta 

pasākumi RPR 

RPR ES struktūrfondu 

informācijas centra 

(uzņēmējdarbības 

atbalsta centra) darbība 

 

NAP 2020, 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

RPR sadarbībā ar 

pašvaldībām, valsts 

statistikas 

iestādēm, valsts 

uzņēmumiem, 

VARAM, LIAA, 

TAVA, mācību 

iestādēm un 

zinātniskiem 

centriem 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (NFI) 

Viss reģions Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 



RPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020     RĪCĪBAS PLĀNS    

44 

 

R 4.1.2. Jaunu uzņēmumu izveide un 

starptautisku „nišas” produktu 

izstrāde zināšanu un tehnoloģiju 

jomās 

NAP 2020, 

RV „Attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā 

izglītība” 

EM, IZM, NVO, 

uzņēmumi, 

pašvaldības,  

nozaru asociācijas 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi) 

Rīgas 

metropole 
- 

R 4.1.3. Atbalsts reģiona eksportspējīgo 

nozaru uzņēmumiem un klasteru 

izveide starptautiski 

konkurētspējīgās jomās: radošās 

(mode, dizains) industrijas, videi 

draudzīgās tehnoloģijas, eko un 

funkcionālā pārtika, zivju pārstrāde, 

eko kosmētika u.c. 

NAP 2020,  

RV „Augstražīga un 

eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 

konkurētspējīgi 

pakalpojumi” 

EM, KM, ZM, 

VARAM, NVO, 

pašvaldības, 

uzņēmumi, nozaru 

asociācijas, RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP, KLP, 

KZP fondi) 

Viss reģions - 

R 4.1.4. Reģiona konkurētspējīgo produktu 

un pakalpojumu starptautiskais 

mārketings: pārtika, zivis, dizains, 

medikamentu ražošana un 

medicīnas pakalpojumi, SPA, 

kurortoloģija, loģistika u.c. 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

nozaru asociācijas, 

RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 4.1.5. Uz eksportu orientētu tūrisma 

produktu veidošana, reģiona kā 

tūrisma galamērķa atpazīstamības 

un kvalitātes sekmēšana: 

veselības/medicīnas tūrisms, 

konferenču tūrisms, dabas un eko 

tūrisms, kultūrvēsturiskā 

mantojuma, kultūras, 

gastronomiskais tūrisms 

NAP 2020,  

RV „Augstražīga un 

eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 

konkurētspējīgi 

pakalpojumi” 

EM, KM, ZM, VM, 

VARAM, IZM, 

pašvaldības, nozaru 

asociācijas, RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi) 

Viss reģions Tūrisms 

 

RV 4.2.v   Izglītības un pētnieciska biznesa organizāciju, centru un infrastruktūras attīstīšana  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 4.2.1. Atbalsta sistēmas izveide biznesa, 

radošo, sociālo un jauniešu 

inkubatoru tīkla attīstībai reģionā 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

ministrijas 
2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 
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R 4.2.2. Zināšanu biznesa centru (ražošana, 

pētniecība, izglītība) attīstīšana 

reģionā 

NAP 2020, 

RV „Attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā 

izglītība” 

EM, IZM, NVO, 

uzņēmumi, 

pašvaldības,  

nozaru asociācijas, 

izglītības un 

pētniecības 

iestādes 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi) 

Viss reģions - 

R 4.2.3. Administratīvo šķēršļu mazināšana, 

instrumentu attīstība 

uzņēmējdarbības sekmēšanai lauku 

teritorijās 

NAP 2020,  

RV „Izcila 

uzņēmējdarbības vide” 

Ministrijas, 

pašvaldības, citi 

plānošanas reģioni 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste, 

Lauki 

 

- 

 

RV 4.3.    Kultūras un radošo industriju stiprināšana reģionā 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 4.3.1. Valsts kultūrpolitikas īstenošanas 

atbalsts reģionā 

RPR Kultūras 

koordinatora darbības 

RPR, KM, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

Viss reģions Kultūra 

R 4.3.2. Jaunu uzņēmumu un organizāciju 

izveide kultūras un radošo 

industriju attīstībai 

NAP 2020,  

RV „Augstražīga un 

eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 

konkurētspējīgi 

pakalpojumi” 

KM, EM, VARAM, 

NVO, uzņēmumi, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi) 

Viss reģions - 

R 4.3.3. Kultūras un radošo industriju 

attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 

(koncertzāles, tautas nami u.c.) 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, KM, 

NVO 

2016-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 4.3.4. Vienotu kultūrvēsturisku tradīciju 

festivālu organizēšana reģionā 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, NVO 2016-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 
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RV 4.4.   Tūrisma attīstība un mārketings reģiona starptautiskai atpazīstamībai 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 4.4.1. Tūrisma koordinēšana reģionā RPR tūrisma 

koordinatora darbības 

(perspektīvā) 

 

RPR reģionālais projekts 

RPR, TAVA, 

pašvaldības 

2016-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Tūrisms 

R 4.4.2. Tūrisma un mārketinga stratēģiju 

izstrāde reģionā un pašvaldībās 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

citi plānošanas 

reģioni 

2015-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Tūrisms 

R 4.4.3. Tūristam draudzīga Baltijas jūras 

piekraste 

RPR reģionālais projekts RPR, KPR, 

piekrastes 

pašvaldības, 

tūrisma asociācijas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

(Struktūrfondi)  

 

Piekraste 

 
- 

R 4.4.4. Mazo ostu un jahtu ostu tūrisma 

vienotās informatīvās sistēmas 

izveide 

RPR reģionālais projekts RPR, KPR, 

piekrastes 

pašvaldības, 

tūrisma asociācijas, 

ostu pārvaldes 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (ETS 

programmas) 

 

Piekraste - 

R 4.4.5. Piekrastes un iekšējo ūdenstilpju 

izmantošana aktīvās atpūtas 

vajadzībām (Ūdens tūrisma un 

sporta centru izveide) 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

uzņēmēji, NVO 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

 

Piekraste, 

Iekšējie ūdeņi 

- 

R 4.4.6. Sporta un rekreācijas infrastruktūras 

attīstība un modernizācija 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

uzņēmēji, NVO 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

 

Rīgas 

metropoles 

areāls, 

Reģiona 

centri 

- 

R 4.4.7. Valsts nozīmes kultūrvēsturisko un 

dabas objektu ar augstu sabiedriskā 

labuma potenciālu (tūrisma 

attīstība, unikālu vērtību 

saglabāšana) atjaunošana reģionā 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

uzņēmēji, NVO 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

 

Viss reģions - 
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R 4.4.8. Sezonāla tūrisma produkta / 

pakalpojuma „Rīdzinieka nauda 

Pierīgā” izveide (ogošana, sēņošana, 

makšķerēšana, slēpošana utml.) 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

uzņēmēji, NVO 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

 

Rīgas 

metropoles 

areāls 

- 

R 4.4.9. Kultūrvēsturiskais mantojums 

tūrismā, izmantojot digitālās 

iespējas 

RPR reģionālais projekts Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija, RPR 

Latvijas valsts 

meži, Tūrisma 

asociācijas, 

pašvaldības 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (ETS 

programmas) 

 

Viss reģions - 

 

RV 4.5.v   Atbalsts izcilu vides sektora pakalpojumu un produktu radīšanai uzņēmumos un teritorijās 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 4.5.1. Ar vides sektoru saistīto radošo 

industriju specializētas programmas 

izstrāde  

NAP 2020, 

RV „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

RPR, pašvaldības, 

uzņēmēji, NVO 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 4.5.2. Ekosistēmu un to sniegto 

pakalpojumu novērtējuma pieejas 

pielietojums dabas daudzveidības 

aizsardzībā un pārvaldībā 

NAP 2020, 

RV „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

VARAM,  

Dabas aizsardzības 

pārvalde, 

pašvaldības, 

sociālie partneri 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (LIFE) 

Piekraste - 

R 4.5.3. Specializētas programmas izstrāde 

jaunu zīmolu attīstībai, izmantojot 

sociālo  un etnisko daudzveidību  

RPR reģionālais projekts RPR, Pašvaldības, 

uzņēmēji 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 4.5.4. Kurortoloģijas resursu ilgtspējīga 

pārvaldība, kūrorta produktu un 

pakalpojumu attīstība, to 

starptautiskais marketings - reģiona 

virtuālās informatīvas kurortoloģijas 

datubāzes un informatīvo materiālu 

izstrāde  

RPR reģionālais projekts Pašvaldības,  

RPR, uzņēmumi, 

VARAM, EM, LPS 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste, 

Rīgas 

metropole 

- 
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R 4.5.5. Kūrorta inovācijas un pētniecības 

centra izveide 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

uzņēmumi, 

zinātniskās 

institūcijas, RPR 

2015-2020 Pašvaldību budžeti; 

Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste, 

Rīgas 

metropole 

- 

R 4.5.6. Stāvlaukumu un apmeklētāju 

infrastruktūras attīstība piekrastes 

novados 

RPR reģionālais projekts VARAM, 

Pašvaldības,  

RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste - 

R 4.5.7. Potenciālo infrastruktūras attīstības 

projektu iniciēšana  ekoloģiski 

vērtīgām  vietām ar mērķi  

nodrošināt to pieejamību, saglabājot  

vietas kvalitātes (stāvlaukumi, skatu 

platformas, laipu takas īpaši 

aizsargājamās un estētiski un 

funkcionāli saistošās dabas 

teritorijās) 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

VARAM, EM, LPS 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

 
 

Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika 
 

RV 5.1.    Vienoto iekšējās un ārējas sasniedzamības infrastruktūras tīklu stiprināšana 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 5.1.1. Valsts galveno autoceļu un 

reģionālo autoceļu pārbūve   

saskaņā ar Transporta attīstības 

pamatnostādnēm un Valsts autoceļu 

sakārtošanas programmu  2014-2020  

NAP 2020,  

RV „Pakalpojumu 

pieejamība 

līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves 

apstākļu radīšanai” 

SM, VARAM, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 5.1.2. Reģionam nozīmīgu perspektīvo 

transporta savienojumu izveide  

(Dienvidu tilta Rīgā turpinājuma,  

kā Rīgas mazā loka izbūve u.c.) 

NAP 2020,  

RV „Pakalpojumu 

pieejamība 

līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves 

apstākļu radīšanai” 

Pašvaldības, SM 2016-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīgas 

metropole 

- 
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R 5.1.3. Attālāko reģiona pašvaldību 

sasniedzamības uzlabošana, 

uzlabojot autoceļu kvalitāti un 

sabiedriskā transporta pieejamību 

(„Ziemeļu stīga” u.c.) 

NAP 2020,  

RV „Pakalpojumu 

pieejamība 

līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves 

apstākļu radīšanai” 

Pašvaldības, 

VARAM 

2016-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Lauki - 

R 5.1.4. Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija 

NAP 2020,  

RV „Izcila 

uzņēmējdarbības vide” 

SM, VAS „Latvijas 

Dzelzceļš” 

2015-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 5.1.5. Ātro savienojumu (elektrificētu) 

attīstība uz reģiona centriem 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

SM, VAS „Latvijas 

Dzelzceļš” 

2016-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīgas 

metropole, 

Reģiona 

centri 

- 

R 5.1.6. Vienotas reģiona satiksmes un tīklu 

pārvaldības izveide 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības 2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 5.1.7. Viedo transporta pārvaldības 

sistēmu izveide Rīga-Pierīga  
RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības 2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Rīgas 

metropole 

- 

R 5.1.8.  Vietējo komerciālo lidostu (lidosta 

“Jūrmala” Engures novadā) un 

lidlauku attīstība 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

uzņēmēji 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Reģiona 

centri 

- 

 

 

RV 5.2.v   Integrēta un funkcionāli diferencēta sabiedriskā transporta tīkla izveide  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 5.2.1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pārzināšana un nodrošināšana 

RPR Sabiedriskā 

transporta nodaļas 

darbības 

SM, RPR, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Sabiedriskais 

transports 

R 5.2.2. Sabiedriskā transporta pārklājuma 

un kustības grafika izvērtējums un 

piedāvājums reģionā 

RPR reģionālais projekts SM, RPR, 

pašvaldības, 

uzņēmēji 

(pārvadātāji) 

2016-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 
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R 5.2.3. Stāvparku (Park & Ride) sistēmas 

izveide Rīgā un Pierīgā                  

(no virzieniem Sigulda, Ogre, 

Ulbroka, Salaspils, Ķekava, Jelgava, 

Tukums, Jūrmala) 

Rīgas teritorijas 

attīstības plānošanas 

dokumenti 

 

RPR reģionālais projekts 

Rīga, Pierīgas 

pašvaldības, 

Reģiona centri 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīgas 

metropole 
- 

R 5.2.4. Rīgas tramvaju infrastruktūras 

attīstība 

Rīgas teritorijas 

attīstības plānošanas 

dokumenti 

Rīga, Pierīgas 

pašvaldības 

2015-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīgas 

metropole 

- 

 

 

RV 5.3.    Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R savienojumu un mezglu stiprināšana  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 5.3.1. Eiropas standarta platuma dzelzceļa 

līnijas “Rail Baltica” tehniskā izpēte 

un trases izbūves uzsākšana 

NAP 2020,  

RV „Izcila 

uzņēmējdarbības vide” 

SM, pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi, 

CEF finanšu 

instruments), 

Valsts budžets 

Viss reģions - 

R 5.3.2. Starptautiskās lidostas "Rīga" 

attīstība un sliežu transporta 

savienojuma ar lidostu “Rīga” 

attīstīšana, atbilstoši Rail Baltica 

detalizētas tehniskās izpētes 

rezultātiem 

NAP 2020,  

RV „Izcila 

uzņēmējdarbības vide” 

SM, Pierīgas 

pašvaldības, VAS 

"Starptautiskā 

lidosta "Rīga" 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi, 

CEF finanšu 

instruments), 

Valsts budžets 

Rīgas 

metropole 

- 

R 5.3.3. Mazo ostu un uzņēmējdarbību 

veicinošanas infrastruktūras 

attīstība piekrastē (pievadceļi, 

komunikācijas, pakalpojumu 

sniegšanas ēkas u.c.) 

NAP 2020, 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

VARAM, 

Pašvaldības,  

RPR 

2014-2020 Valsts budžets,  

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste - 

R 5.3.4. Mazo ostu integrēšana 

starptautiskajos tūrisma maršrutos – 

starptautiskais mārketings 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības,  

RPR 

2014-2020 Valsts budžets, 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste - 

R 5.3.5.  Ziemeļjūras – Baltijas jūras 

transporta koridora tīkls kā reģiona 

savienotājs (NSBCoRe) 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

Eiropas pilsētas un 

reģioni 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (ETS 

programmas) 

Viss reģions - 
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RV 5.4.  Integrēta iekšējo un Piekrastes ūdeņu savienojumu tīkla izveide  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 5.4.1. Iekšējo un Piekrastes ūdeņu 

savienojumu tīkla pārvaldība (fiksēti 

ūdeņu savienojumi, infrastruktūra 

un regulējums) 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, SM 

RPR 
2016-2020 Valsts budžets, 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 5.4.2. Drošības uzlabošana pludmalēs – 

glābšanas dienestu attīstība 

(infrastruktūra, aprīkojums, glābēju 

kompetences, sadarbības tīkls) 

RPR reģionālais projekts VARAM, VUGD,   

piekrastes 

pašvaldības,  

RPR, KPR 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Piekraste - 

R 5.4.3. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes arheoloģija 

RPR reģionālais projekts RPR, KPR, 

piekrastes 

pašvaldības, 

ministrijas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

Piekraste 

 
- 

 

RV 5.5.v   Pilsētu iekšējā transporta un to savienojumu attīstība 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 5.5.1. Pilsētu iekšējā transporta un to 

savienojumu attīstība Rīgas 

metropoles areālā un reģiona 

centros 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, SM, 

RPR 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīgas 

metropole, 

Reģiona 

centri 

- 

R 5.5.2. Reģionālu veloceļu maršrutu 

izstrāde un integrēšana EiroVelo 

tīklā (Eiro Velo 10; Eiro Velo 13) 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, SM, 

RPR 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 5.5.3. Velo un gājēju celiņu attīstība gar 

autoceļiem apdzīvotās vietās, saskaņā 

ar autoceļu attīstības projektiem 

RPR reģionālais projekts SM, pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 5.5.4. Koplietošanas infrastruktūras 

izveide, drošas velo novietnes 

autobusu un vilcienu gala pieturās, 

Rīgā un Pierīgā (no virzieniem 

Sigulda, Ogre, Ulbroka, Salaspils, 

Ķekava, Jelgava, Tukums, Jūrmala) 

RPR reģionālais projekts Rīga, Pierīgas 

pašvaldības, 

Reģiona centri 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Rīgas 

metropole 

- 



RPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020     RĪCĪBAS PLĀNS    

52 

 

R 5.5.5. Iedzīvotāju informēšanas kampaņas 

par drošu pārvietošanos ar 

velotransportu ikdienas vajadzībām 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, CSDD       2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 5.5.6. Elektrotransporta attīstība 

 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības 2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 5.5.7. Alternatīvu degvielas veidu 

(biodīzeļdegvielas, ūdeņraža, spirta, 

sašķidrinātās dabasgāzes u.c. 

tehnoloģiju) izmantošana transporta 

sektorā 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

 

Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas 
 

RV 6.1.    Pašatbildības un finansiālās pašpietiekamības stiprināšana investīciju un pašu ieņēmumu bāzes pieaugumam 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 6.1.1. Atbalsta pasākumi investīciju 

piesaistei RPR pašvaldībās 
RPR ES struktūrfondu 

informācijas centra 

(uzņēmējdarbības 

atbalsta centra) darbība 

 

NAP 2020, 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

RPR, VARAM, 

pašvaldības, LIAA, 

Latvijas ārvalstu 

vēstniecības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Projekti 

 

Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 6.1.2. Investīciju piesaiste pašvaldībās ar 

mērķi attīstīt publisko 

infrastruktūru uzņēmējdarbības 

veicināšanai, t.sk., sniedzot atbalstu 

integrētām teritoriālām investīcijām 

"Pilsētvides" attīstībai un degradēto 

teritoriju atjaunošanai 

VRP 

 

Darbības programma 

„Izaugsme un 

nodarbinātība” 

SAM 3.3.1. 

VARAM, FM, EM, 

pašvaldības, RPR 

2014-2020 Valsts budžets;  

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 
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R 6.1.3. Kapacitātes stiprināšanas pasākumi 

pašvaldībām uzņēmējdarbības 

veicināšanai, t.sk. nodrošinot 

investīciju piedāvājumu un  

mārketinga materiālu izstrādi 

VRP 

 

 

VARAM, 

pašvaldības, RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīga, Jūrmala, 

reģiona centri 

Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 6.1.4. Vienotas reģiona investīciju 

platformas izstrāde 

 

NAP 2020, 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

 

 

RV 6.2.v   Specializētu un daudzveidīgu teritoriju veicināšana  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 6.2.1. Reģionālo projektu izstrāde un 

koordinācija 

RPR Starptautisko 

projektu nodaļas un ES 

struktūrfondu projektu 

nodaļas darbības 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Projekti 

R 6.2.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas  

 

VRP 

 

Darbības programma 

„Izaugsme un 

nodarbinātība” 

SAM 5.6.2. 

VARAM, FM, EM, 

pašvaldības, RPR 

2014-2020 Valsts budžets;  

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīga, Jūrmala, 

Reģiona 

centri 

- 

R 6.2.3. Jūras un Rīgas līča potenciāla 

izmantošana piekrastes novadu 

ekonomikas aktivitāšu dažādošanai: 

uzņēmēju apmācības un pieredzes 

apmaiņa par iespējamiem 

uzņēmējdarbības virzieniem 

NAP 2020, 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

Pašvaldības, RPR 2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste - 
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RV 6.3.v   Atbalsts iniciatīvām, attīstības dalībnieku lomas pieaugumam teritoriju „horizontālā” pārvaldībā 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 6.3.1. Uzņēmējdarbības attīstības un 

investīciju piesaistes pasākumu 

koordinēšana pašvaldībās 

NAP 2020, 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

Pašvaldības, 

uzņēmēji, mācību 

un zinātniski 

pētnieciskās 

iestādes, RPR, JAL 

2014-2020 Pašvaldības 

budžeti; piesaistītu 

projektu līdzekļi 

Viss reģions Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 6.3.2. Informācijas aprites nodrošināšana 

par finansējuma iespējām reģionā 

RPR ES struktūrfondu 

informācijas centra 

(uzņēmējdarbības 

atbalsta centra) darbība 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 6.3.3. E-risinājumi sabiedrības 

informēšanas un līdzdalības 

nodrošināšanai 

RPR ES struktūrfondu 

informācijas centra 

(uzņēmējdarbības 

atbalsta centra) darbība 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 6.3.4. Reģionālo konkursu "Inovatīvas 

biznesa idejas"  organizēšana, 

iesaistot jauniešus reģionu attīstības 

veicināšanā 

VRP  

 

 

VARAM, RPR, 

pašvaldības 

2014-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Jaunatne 

 

RV 6.4.v   Ilgtspējīgu un efektīvu pakalpojumu sistēmu attīstība pašvaldību un pašvaldību sadarbības teritorijās  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 6.4.1. Pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana reģiona pašvaldībās, 

atbilstoši RPP noteiktajam publisko 

pakalpojumu klāstam („grozam”) pa 

apdzīvoto vietu grupām 

(infrastruktūra un pakalpojumi) 

NAP 2020,  

RV „Pakalpojumu 

pieejamība 

līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves 

apstākļu radīšanai” 

VARAM, visas 

ministrijas 

pašvaldības, 

sociālie partneri, 

NVO, RPR 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 6.4.2. Attālinātā darba iespēju 

nodrošināšana ekonomikas 

dažādošanai un apdzīvotības 

saglabāšanai reģiona teritorijās –  

gan pilsētās, gan laukos 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi;  

Pašvaldību budžeti 

Viss reģions - 
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R 6.4.3. E-pakalpojumu attīstība pašvaldībās, 

reģionā un starppašvaldību 

teritorijās 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

VARAM, RPR 

2014-2020 Valsts budžets;  

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 6.4.4. Kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana 

personām ar invaliditāti un bērniem 

VRP 

 

Darbības programma 

„Izaugsme un 

nodarbinātība” 

SAM 9.2.2. 

LM, RPR, 

pašvaldības 

2015-2020 Valsts budžets;  

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Sociālie 

pakalpojumi 

 

Prioritāte 7. Ilgtspējīga dzīvesvide  
  

RV 7.1.v   Telpiskās struktūras līdzsvara uzturēšana 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 7.1.1. Reģiona teritorijas attīstības 

plānošana un uzraudzība, sadarbības 

koordinācija un mārketings 

attīstības plānošanas jomā 
 

RPR Telpiskās 

plānošanas nodaļas 

darbības 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Plānošana un 

uzraudzība 

R 7.1.2. Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas ieviešana 

pašvaldībās un iedzīvotāju 

līdzdalību teritorijas attīstības 

plānošanas procesā veicināšana, 

izmantojot e-vidi 

VRP VARAM, VRAA, 

pašvaldības, RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.1.3. Urbānās izaugsmes pārvaldība, 

veidojot kompaktu un 

pašpietiekamu apdzīvoto vietu 

sistēmu 

RPR reģionālais projekts 
 

RPR Telpiskās 

plānošanas nodaļas 

darbības 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Plānošana un 

uzraudzība 

R 7.1.4. Urbānās reģenerācijas rīcības plānu 

izstrāde reģionā un pašvaldībās 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi;  

Pašvaldību budžeti 

Rīgas 

metropole, 

Reģiona 

centri 

Plānošana un 

uzraudzība 
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R 7.1.5. Teritoriju fragmentācijas un 

transporta koridoru trokšņa radīto 

problēmu risinājumu izstrāde 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības 2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi;  

Pašvaldību budžeti 

Rīgas 

metropole 

- 

R 7.1.6. Zināšanu un prasmju attīstība 

„dzīvojamu pilsētu” (Liveable cities) 

plānošanā un veidošanā 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi  

Rīgas 

metropole, 

Reģiona 

centri 

- 

R 7.1.7. Dabas parku un mežaparku, kā 

rekreācijas vietu attīstība Rīgas 

metropoles areālā 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības 2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi;  

Pašvaldību budžeti 

Rīgas 

metropole 

- 

 

RV 7.2.v   Pamatfunkcijās un pašpietiekamībā balstītas apdzīvoto vietu sistēmas veidošana 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 7.2.1. Apdzīvojuma un apdzīvoto vietu 

plānošana 
 

RPR Telpiskās 

plānošanas nodaļas 

darbības 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Plānošana un 

uzraudzība 

R 7.2.2. Ainavu (lauku, mežu, ūdens, 

urbāno) plānošana un pārvaldība 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, RPR, 

vietējās kopienas 

2016-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.2.3. Viensētu apdzīvojuma saglabāšana 

un attīstība 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, RPR, 

vietējās kopienas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Lauki - 

R 7.2.4. Dizaina domāšana (Design thinking) 

– inovatīva pieeja sabiedrības 

līdzdalībai Baltijas jūras reģiona 

urbāno teritoriju veiksmīgai un 

ilgtspējīgai attīstībai 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

LPS, zinātniskās 

institūcijas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (ETS 

programmas) 

Viss reģions - 

 

RV 7.3.v   Ilgtspējīgu, atjaunojamos resursos balstītu enerģijas sistēmu attīstība  

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 7.3.1. Energoplānošanas koordinēšana 

reģionā 

RPR energoplānošanas 

koordinatora darbības 

(perspektīvā) 

RPR reģionālais projekts 

RPR sadarbībā ar 

pašvaldībām 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Enerģētika 
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R. 7.3.2. Enerģētikas politikas veidošana 

reģionā 

NAP 2020, 

RV „Energoefektivitāte 

un enerģijas ražošana” 

EM, VARAM, 

RPR sadarbībā ar 

pašvaldībām un 

citiem plānošanas 

reģioniem 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi (KP fondi) 

Viss reģions Enerģētika 

R 7.3.3. Investīciju piesaiste un 

uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšana enerģētikas jomā 

NAP 2020, 

RV „Energoefektivitāte 

un enerģijas ražošana” 

RPR sadarbībā ar 

pašvaldībām un 

enerģētikas 

uzņēmumiem 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Enerģētika  

 

Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 7.3.4. Sabiedrības informēšana par 

enerģētikas jautājumiem 

NAP 2020, 

RV „Energoefektivitāte 

un enerģijas ražošana” 

RPR sadarbībā ar 

pašvaldībām 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti;  

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Enerģētika 

R 7.3.5. Energoefektivitātes paaugstināšana 

un atjaunojamo energoresursu 

izmantošana 

 

 

VRP 

 

Darbības programma 

„Izaugsme un 

nodarbinātība” 

SAM 4.2.2. 

VARAM, EM 

pašvaldības, 

RPR 

2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions Enerģētika 

 

RV 7.4.v   Noslēgto ūdens resursu un atkritumu izmantošanas loku attīstība teritorijās   
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 7.4.1. Vienota vides tehnoloģiju tīkla 

attīstības politikas izstrāde 

NAP 2020, 

RV „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

Ministrijas, 

Pašvaldības 

2016-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.4.2. Piesārņojuma avotu identificēšana, 

tehnoloģiju izstrāde un ieviešana 

piesārņojuma novēršanai Rīgas jūras 

līcī, ko rada sadzīves notekūdeņi, 

plūdi un lietus ūdeņi 

RPR reģionālais projekts VARAM, vides 

dienesti, 

zinātniskās 

institūcijas, 

pašvaldības 

2016-2020 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Piekraste - 

R 7.4.3. Lietus ūdens apsaimniekošanas 

metodes un iniciatīvas ilgtspējīgas 

pilsētvides teritoriālai attīstībai, 

investīciju piesaiste esošo lietus 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

VARAM 
2016-2019 Valsts budžets; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Rīgas 

metropole, 

Reģiona 

centri 

- 
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ūdens kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanai un uzturēšanai, 

plūdu risku novēršanas pasākumu 

kompleksai īstenošanai  

 

R 7.4.4. Videi draudzīgo tehnoloģiju 

izmantošana atkritumu šķirošanas 

un dalīti savākto atkritumu 

pārstrādē 

NAP 2020, 

RV „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

VARAM, 

pašvaldības 
2014-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.4.5. Centralizētas biomasas savākšanas, 

tālāk izmantošanas un  uzglabāšanas 

vietu attīstība 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

uzņēmēji 

2016-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

 

RV 7.5.v   Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās daudzveidīga mājokļu un publisko ārtelpu tīklu stiprināšana  
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 7.5.1. Funkcionālas mājokļu un publisko 

ārtelpu attīstības politikas izstrāde 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, RPR, 

ministrijas 

2015-2020 Valsts budžets; 

Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.5.2. Ēku zemas enerģijas patēriņa 

energoefektīva renovācija un 

būvniecība 

NAP 2020, 

RV „Energoefektivitāte 

un enerģijas ražošana” 

Pašvaldības 2015-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.5.3. Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana publiskās ārtelpas 

objektu apgaismes sistēmās – viedo 

apgaismojuma risinājumu izstrāde 

RPR reģionālais projekts RPR, pašvaldības, 

zinātniskās 

institūcijas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi (ETS 

programmas) 

Viss reģions - 

R 7.5.4. Publiskās ārtelpas rekreācijas vietu 

attīstība (rotaļlaukumi, āra 

trenažieri u.c.), pielāgojot arī 

bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem atbilstoši universālā 

dizaina principiem 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, RPR, 

vietējās kopienas 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.5.5. Sociālo mājokļu sistēmas izveide 

reģionā 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, RPR 2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 
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RV 7.6.v   Adaptācijas stratēģijas un teritoriāli diferencēti risinājumi klimatiskām pārmaiņām 
 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 7.6.1. Stratēģiju un risinājumu izstrāde 

adaptācijai klimatiskām pārmaiņām  

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, 

VARAM 
2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.6.2. RPR ūdensteču baseinu hidroloģiskā 

modeļa izveidošana, plūdu riska 

teritoriju noteikšana un paredzamo 

pretplūdu pasākumu ietekmes 

izpēte uz applūstošajām teritorijām 

RPR reģionālais projekts Pašvaldības,  

RPR, VARAM 

2016-2019 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.6.3. Meliorācijas sistēmu uzturēšanas un 

rekonstrukcijas pasākumi 

RPR reģionālais projekts ZM, Pašvaldības, 

RPR 

2014-2020 Pašvaldību budžeti; 

Piesaistītu projektu 

līdzekļi 

Viss reģions - 

R 7.6.4. Zaļā infrastruktūra gruntsūdens 

līmeņa ietekmju novēršanai un 

ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai 

RPR apdzīvotajās teritorijās  

RPR reģionālais projekts Pašvaldības, RPR, 

ministrijas 

2016-2019 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

 

Prioritāte 8. Vieda attīstība 
  

RV 8.1.v   Reģiona viedās specializācijas politikas izveide un īstenošana viedas attīstības teritorijās un vietās 
 

    Integrējamie rīcību virzieni:   RV 1.2.v, RV 2.1.v,  RV 3.3.v, RV 4.2.v, RV 4.5.v, RV 5.2.v, RV 5.5.v, RV 6.2.v,  

RV 6.3.v,  RV 6.4.v, RV 7.1.v, RV 7.2.v, RV 7.3.v, RV 7.4.v, RV 7.5.v, RV 7.6.v      
    

 

Nr. Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un  

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

 periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas  

Rīcības 

programma 

R 8.1.1. Reģiona viedās specializācijas 

politikas izveide un īstenošana  
Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 8.1.2. Viedās specializācijas politikas 

īstenošana, balstoties uz pašvaldību 

iespēju pašnovērtējumu 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, pašvaldības 2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 
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RV 8.2.v   Detalizēts viedas specializācijas iespēju pašnovērtējums 

Nr. 
Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un 

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas 

Rīcības 

programma 

R 8.2.1. Salīdzinošo priekšrocību (jomu) 

novērtējums  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, RPR 2015-2017 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 8.2.2. Dalībnieku (aģentu) modeļa izstrāde 

un novērtējums, veicot sociālo 

profilēšanu  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, RPR 2015-2017 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 8.2.3. Viedās specializācijas stratēģijas 

izstrāde, balstoties uz R 8.1.1. un     

R 8.1.2. 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, RPR 2015-2017 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

 

RV 8.3.v  Uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšana 

Nr. 
Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un 

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas 

Rīcības 

programma 

R 8.3.1. Inovāciju inkubatoru izveide, lai 

veicinātu inovāciju pārnesi no 

pētniecības uz biznesu, sasaistot 

pētniecību, izglītības programmas ar 

uzņēmējdarbību - inovatīvu 

produktu un pakalpojumu 

piedāvājums 

NAP 2020, 

RV „Attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā 

izglītība” 

 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, 

uzņēmēji, IZM, 

EM, RPR 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 8.3.2. Atbalsta mehānismu izstrāde 

nodarbinātības īpatsvara celšanai 

zināšanu ietilpīgās nozarēs 

NAP 2020, 

RV „Attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā 

izglītība” 

 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, 

uzņēmēji, IZM, 

EM, RPR 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 
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R 8.3.3. Atbalsta mehānismu izstrāde 

nodarbinātības īpatsvara 

pašnodarbinātības īpatsvara celšanai, 

jaunu uzņēmumu veidošanai 

produktu un pakalpojumu 

pieprasītās nozarēs  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, 

uzņēmēji 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

R 8.3.4. Atbalsta mehānismu izstrāde vietējo 

produktu un pakalpojumu attīstībai  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pašvaldības, 

uzņēmēji 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions - 

 

RV 8.4.v   Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

Nr. 
Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un 

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas 

Rīcības 

programma 

R 8.4.1. Instrumentu izveide Pierīgas 

pašvaldību vietējās ekonomikas, kas 

balstīta to specializācijā, attīstībai, 

ekonomiskā tēla nostiprināšanai 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pierīgas 

pašvaldības, 

uzņēmēji, RPR 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Pierīgas 

pašvaldības 

- 

R 8.4.2. Instrumentu izveide 

uzņēmējdarbības ar augstu 

pievienoto vērtību sekmēšanai 

mazpilsētu un lauku teritorijās 

(lauksaimniecības produktu ieguve 

un pārstrāde, mežsaimniecība un 

kokapstrāde, zivsaimniecības 

produktu ieguve un pārstrāde) 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Pierīgas 

pašvaldības, 

uzņēmēji, RPR 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Reģiona 

centru 

saistītie apvidi 

- mazpilsētu 

un lauku 

pašvaldības 

- 

 

RV 8.5.v  Inovatīvas, ilgtspējīgas un drošas (zaļās) mobilitātes veicināšana 

Nr. 
Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un 

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas 

Rīcības 

programma 

R 8.5.1. Starppašvaldību aģentūru (sadarbības 

platformu) modeļa izstrāde, lai 

veicinātu RV 5.2.v “Integrēta un 

funkcionāli diferencēta sabiedriskā 

transporta tīkla izveide” un            

RV 5.5.v “Vietējo „vieglā transporta” 

satiksmes tīklu attīstība” īstenošanu 

Pētījums    “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, Rīga, Pierīgas 

pašvaldības, 

Piekrastes, 

mazpilsētu un 

lauku pašvaldības, 

SM, VARAM, LPS 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

Pārvaldība 
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RV 8.6.v   Rīgas un kaimiņu pašvaldību sadarbības veicināšana 

Nr. 
Rīcības 

(Aktivitātes un projekti) 

Plānotās rīcības 

pamatojums 

Īstenotājs un 

sadarbības partneri 

Ieviešanas 

periods 

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

Prioritārās 

teritorijas 

Rīcības 

programma 

R 8.6.1. Rīgas metropoles areāla pašvaldību 

aģentūras (sadarbības platformas) 

modeļa izstrāde, lai nodrošinātu 

7.prioritātes “Ilgtspējīga dzīvesvide” 

RV īstenošanu 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Rīgas metropoles 

areāla sadarbības 

platformas 

dalībnieki 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

Pārvaldība 

R 8.6.2. Rīcības programmas meta izstrāde 

vidēja termiņa un ilgtermiņa 

attīstībai  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Rīgas metropoles 

areāla sadarbības 

platformas 

dalībnieki 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

Plānošana un 

uzraudzība 

R 8.6.3. Lobēšanas aktivitātes Rīcības 

programmas meta ieviešanai 

valstiskā, reģionālā un/vai vietējā 

līmenī un Rīgas metropoles areāla 
pašvaldības aģentūras (sadarbības 

platformas) modelim  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Rīgas metropoles 

areāla sadarbības 

platformas 

dalībnieki 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions Pārvaldība 

R 8.6.4. Ierosinājumu izstrāde valsts 

normatīvā ietvara papildinājumiem 

un grozījumiem juridiski saistošu 

lēmumu vai ieteikumu formātā 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

Rīgas metropoles 

areāla sadarbības 

platformas 

dalībnieki 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions Pārvaldība 

R 8.6.5. Pasākumu programma ar 

galvaspilsētu cieši nesaistītas 

ekonomikas attīstības apzināšanai un 

veicināšanai (pieredzes apmaiņas 

braucieni, apmācības, „ātrās 

plānošanas palīdzības” dienests u.c.)  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, Metropoles 

areāla mazpilsētu 

un lauku 

pašvaldības, 

Piekrastes 

pašvaldības 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

- 

R 8.6.6. Uzņēmējdarbības un investīciju 

piesaistes reģionālā koordinācijas 

centra modeļa izstrāde (RV 6.3.v 

„Atbalsts iniciatīvām, attīstības 

dalībnieku lomas pieaugumam 

teritoriju „horizontālā” pārvaldībā”)  

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, Metropoles 

areāla mazpilsētu 

un lauku 

pašvaldības, 

Piekrastes 

pašvaldības 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

- 
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R 8.6.7. Reģiona virtuālās informatīvas 

datubāzes izveide par finansējuma 

iespējām reģionā ar mērķi 

nodrošināt sabiedrības informēšanu 

un līdzdalību 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, Metropoles 

areāla mazpilsētu 

un lauku 

pašvaldības, 

Piekrastes 

pašvaldības 

2014-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

Uzņēmējdarbība 

un investīcijas 

R 8.6.8. Pakalpojumu “groza” izstrāde RV 

6.4.v „Ilgtspējīgu un efektīvu 

pakalpojumu sistēmu attīstība 

pašvaldību un starppašvaldību 

teritorijās” ietvaros ar mērķi  

nodrošināt pakalpojumu pieejamību 

reģiona pašvaldībās 

Pētījums “RPR viedās 

specializācijas iespējas” 

RPR, Metropoles 

areāla mazpilsētu 

un lauku 

pašvaldības, 

Piekrastes 

pašvaldības 

2016-2020 Piesaistītu projektu 

līdzekļi 
Viss reģions, 

īpaši Rīgas 

metropoles 

areāls 

- 
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RĪCĪBAS PROGRAMMU IETVARS 
 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna sastāvdaļa ir stratēģiski nozīmīgas un 

RPR attīstības gaitu būtiski ietekmējošas integrētas rīcības programmas, kas balstītas uz RPR 

esošajām funkcijām un perspektīvajām funkcijām. Katra rīcības programma iekļauj pasākumu 

kopumu, kuru īsteno RPR administrācija sadarbībā ar partneriem. Rīcības programmās ietvertie 

pasākumi iedalīti trīs sadaļās – plānošana un koordinācija, kas izriet no Reģionālās attīstības 

likuma 16.1 panta, un mārketings, kas ietver aktivitātes plānošanas reģiona atpazīstamības 

veicināšanai.  

Esošo darbību (funkciju) rīcības programmās ietvertās aktivitātes īsteno RPR administrācija un tās 

struktūrvienības (nodaļas), izmantojot valsts budžeta un piesaistīto projektu finansējumu. 

Perspektīvo darbību (funkciju) rīcības programmu īstenošanas priekšnosacījums – tiešās pārvaldes 

iestāžu funkciju deleģējums un tam sekojošs finansējums.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪCĪBAS PROGRAMMAS 

 

RPR AP 2014-2020 

STRATĒĢISKĀ DAĻA 

ESOŠĀS  

DARBĪBAS 
 

- PĀRVALDĪBA 
 

- PLĀNOŠANA              

UN UZRAUDZĪBA 
 

- PROJEKTI 
 

- UZŅĒMĒJDARBĪBA   
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- SABIEDRISKAIS 

TRANSPORTS 
 

- KULTŪRA 
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA RĪCĪBAS PROGRAMMU PAMATOJUMS 
 

ESOŠĀS DARBĪBAS 
 

RP1. PĀRVALDĪBA 

Plānošanas reģiona attīstības padomes izveidotā administrācija nodrošina attīstības padomes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic attīstības padomes darba organizatorisko un tehnisko 

nodrošināšanu. Plānošanas reģiona administrācijas uzdevums ir īstenot Reģionālās attīstības likumā 

noteikto plānošanas reģiona kompetenci, kas paredz nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, 

koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.  

RP2. PLĀNOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

Plānošanas reģiona kompetence teritorijas attīstības plānošanas jomā noteikta Reģionālās attīstības 

likuma 16.1  panta pirmajā daļā, kas paredz noteikt plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos 

pamatprincipus, mērķus un prioritātes, vadīt un uzraudzīt plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi un ieviešanu, izvērtēt nacionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentus. Par 

rīcības programmā iekļauto pasākumu ieviešanu atbildīga ir Telpiskās plānošanas nodaļa. 

RP3. PROJEKTI 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta pirmās daļas 10.punkutu plānošanas reģions 
izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros. Tāpat plānošanas reģiona 

īstenotie projekti ir viena no iespējām, kā sekmēt Attīstības programmas rīcības plānā noteikto aktivitāšu 

ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Par projektu ieviešanu atbildīgas ir divas Rīgas plānošanas reģiona 

struktūrvienības – Starptautisko projektu nodaļa un Eiropas Savienības Struktūrfondu projektu nodaļa. 

RP4. UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INVESTĪCIJAS 

Atbalstu efektīvai Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējuma 

apguvei Rīgas plānošanas reģiona teritorijā nodrošina Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 

struktūrfondu informācijas centrs (Rīgas RSIC), kura darbība līdz 2015.gada beigām tiek finansēta 

projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ietvaros. Rīgas RSIC darbinieki sniedz 

bezmaksas informatīvos un apmācību pakalpojumus pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām 

organizācijām, kas saistīti ar ES fondu līdzekļu piesaisti un apgūšanu dažādu projektu ideju 

īstenošanai. Paralēli Rīgas RSIC 2015.gadā darbu uzsāk Rīgas reģiona uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs, kura aktivitāšu mērķis ir īstenot uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta pasākumus Rīgas 

plānošanas reģiona pašvaldībās, sekmējot jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanu, kā arī 

investīciju piesaisti. Plānošanas reģiona loma uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, investīciju 

plānošanā un piesaistē noteikta pamatnostādņu dokumentā „Reģionālās politikas pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam”.  

 

 

 

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Nolikumi_riiciibas%20plaani/2014_gads/RPR%20TPN%20reglaments_20140411.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Nolikumi_riiciibas%20plaani/2014_gads/RPR%20St%20projektu%20nodalas%20reglaments_20140320.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Nolikumi_riiciibas%20plaani/2014_gads/RPR%20St%20projektu%20nodalas%20reglaments_20140320.pdf
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/par-mums
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/par-mums
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RP5. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Plānošanas reģiona kompetence sabiedriskā transporta nozarē noteikta Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 5.panta 4.daļā, kas paredz sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem 

grozījumiem maršrutu tīklā, noskaidrot un apkopot pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par 

maršrutu tīklu plānošanas reģiona teritorijā, apsekot sabiedriskā transporta pieturvietas plānošanas 

reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību. Šo plānošanas reģiona 

kompetenču īstenošanu, kā arī pārstāvniecību Sabiedriskā transporta padomē kā to nosaka 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.1 pants nodrošina Sabiedriskā transporta nodaļa. 

RP6. KULTŪRA 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 25.pantu, plānošanas reģioniem var deleģēt pārvaldes 

uzdevumus, kas ir tiešās pārvaldes iestādes kompetencē. Kultūras ministrija līdz šim ir vienīgā 

valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ar līgumu deleģējusi Rīgas plānošanas reģionam uzdevumu 

veikšanu kultūras jomā. Uz deleģēšanas līguma „Par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras 

jomā” pamata plānošanas reģions nodrošina datu ievadi Latvijas Digitālajā kartē, apzina un sagatavo 

informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu plānošanas reģiona teritorijā, nodrošina 

metodisko un konsultatīvo palīdzību pašvaldību kultūras speciālistiem.  
 

PERSPEKTĪVĀS DARBĪBAS 
 

RP7. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis vidēja termiņa dokumentu „Rīgas plānošanas reģiona sociālo 

pakalpojumu attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem 2010.-2016.gadam”, kas bija iecerēts kā sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas 

instruments Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām. Plānošanas reģiona loma sociālo pakalpojumu 

plānošanā un ieviešanā noteikta pamatnostādņu dokumentā „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu 

attīstībai 2014.-2020.gadam”, kā arī dokumentā „Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-

2019.gadam” (publisko pakalpojumu „groza” koncepcija).  

RP8. IZGLĪTĪBA 

Plānošanas reģiona loma dažāda līmeņa izglītības pasākumu plānošanā un ieviešanā noteikta 

pamatnostādņu dokumentā „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”. Tajā uzsvērta 

pašvaldību, plānošanas reģionu un IZM sadarbības nozīmība, lai, ņemot vērā Latvijas 

demogrāfiskās tendences, rastu pārdomātus risinājumus resursu koncentrācijai un izglītības 

pakalpojumu pieejamības pārstrukturizācijai, vērtējot katra novada un plānošanas reģiona īpatnības 

un attīstības modeļus. Tāpat plānošanas reģiona iesaiste publisko pakalpojumu „groza” koncepcijas 

ieviešanā un izglītības infrastruktūras tīkla izveidē norādīta dokumentā „Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 2013.-2019.gadam”. 

 

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Nolikumi_riiciibas%20plaani/2014_gads/Sabiedriska%20transporta%20nodalas%20reglaments%2020140912.pdf
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=335
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=335
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=335
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RP9. JAUNATNE 

Plānošanas reģiona kompetence jaunatnes politikas nozarē noteikta Jaunatnes likuma 5.1 pantā, kas 

paredz, ka plānošanas reģioni plāno attiecīgo pašvaldību darba ar jaunatni attīstību un sadarbību 

šajā jomā. Lai veicinātu plānošanas reģionu iesaisti darba ar jaunatni attīstībā pašvaldībās, 

2015.gadā IZM uzsākusi virzīt jaunu politikas iniciatīvu, kas paredz izveidot valsts finansētu 

jaunatnes jautājumu speciālista amata vietu katrā plānošanas reģionā. Rīgas plānošanas reģions 

nodrošina plānošanas reģiona pārstāvniecība Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts 

jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” Uzraudzības komitejas sastāvā, 

sadarbojas ar Latvijas Jaunatnes padomi strukturētā dialoga pasākumos un piedalās Latvijas 

Pašvaldību savienības Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu Atbalsta tīkla koordinējošā darba grupā. 

RP10. TŪRISMS 

Rīgas plānošanas reģions īstenojis vai piedalījies kā partneris vairākos projektus, kas veicina 

tūrisma attīstību reģionā un popularizē reģiona teritoriju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi, 

piemēram, Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekts „Kulta 

identitāte (Cult Identity)”, ERAF projekts „Latvijas ilgtspējīga tūrisma klasteris”, Igaunijas – 

Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma 

komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā.” 2014.gadā LR Saeimas Pieprasījumu komisija 

aktualizēja jautājumu par reģionālo tūrisma koordinatoru amata vietu atjaunošanu plānošanas 

reģionos, lai sekmētu efektīvāku sadarbību starp Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Latvijas 

reģionālajām tūrisma asociācijām. 

RP11. ENERĢĒTIKA 

Rīgas plānošanas reģions Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 

projekta „Globālā Vīzija (Global Vision)” ietvaros izstrādāja pētījumu „Atjaunojamo energoresursu 

potenciāla analīze Rīgas plānošanas reģionā un videi draudzīgo tehnoloģiju pielietošanas iespēju 

attīstība”, kas iekļāva arī „Ilgtspējīgas enerģētikas attīstības Rīgas plānošanas reģionā 2014.-

2020.gadā Rīcības plānu.”  

 

 

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/Global%20Vision/R%C4%ABc%C4%ABbs%20pl%C4%81ns_RPR_energoplanosanas_vadlinijas.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/Global%20Vision/R%C4%ABc%C4%ABbs%20pl%C4%81ns_RPR_energoplanosanas_vadlinijas.pdf
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

RP1. PĀRVALDĪBA Plānošana     

 
RPR Attīstības padome, 
Administrācijas vadītājs, 
Administrācijas 
struktūrvienības,  
Biroja administratore, 
Galvenais grāmatvedis, 
Juriskonsults, Tehniskie 
darbinieki. 
 
Indikatīvais finansējums 
165 000 EUR gadā 

P1.1.RPR Attīstības padomes un 

administrācijas darbības  

nodrošināšana un aktivitāšu plānošana 

VARAM, 

pašvaldības 

Nodrošināta RPR 
Attīstības padomes un 
administrācijas darbība 

2014-2020 Valsts budžets 

P1.2.RPR darba plāna, budžeta un 

publiskā pārskata sagatavošana un 

iesniegšana Attīstības padomē 

apstiprināšanai  

VARAM, 

pašvaldības 

Sagatavots un Attīstības 
padomē apstiprināts 

RPR darba plāns, gada 
budžets un publiskais 
pārskats (reizi gadā) 

2014-2020 Valsts budžets 

P1.3.Vienošanās par valsts budžeta 

finansējuma izlietojumu un ar to saistīto 

pielikumu sagatavošana, 

gada pārskata un ceturkšņa atskaišu 

sagatavošana un iesniegšana VARAM 

VARAM 

Sagatavota vienošanās 
par valsts budžeta 

finansējuma izlietojumu 
VARAM (reizi gadā), 

sagatavots gada pārskats 
(reizi gadā) un darba 

plāna un finanšu 
ceturkšņa atskaites  
(4 reizes gadā) un 
mēneša finanšu 

atskaites (12 reizes 
gadā) 

2014-2020 Valsts budžets 

P1.4.RPR pašvaldību kopējo interešu 

pārstāvniecība un lobēšana  

nacionālā līmenī 

Pašvaldības 

Reģiona interešu 
iekļaušana nacionāla 
līmeņa plānošanas 

dokumentos un 
normatīvo aktu izstrādē 

2014-2020 Valsts budžets 

Koordinācija     

P1.5.PRPR Attīstības padomes sēžu 

organizēšana 
Pašvaldības 

Noorganizētas 
Attīstības padomes 

sēdes  
(4 reizes gadā) 

2014-2020 Valsts budžets 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P1.6.RPR pašvaldību vadītāju  

kopsapulču organizēšana 
Pašvaldības 

Noorganizētas  
pašvaldību vadītāju 

kopsapulces  
(pēc nepieciešamības) 

2014-2020 Valsts budžets 

P1.7.RPR Konsultatīvās komisijas  

sēžu organizēšana 

Pašvaldības, 

VARAM 

Noorganizētas 
Konsultatīvās  

komisijas sēdes  
(4 reizes gadā) 

2014-2020 Valsts budžets 

P1.8.RPR Pierīgas pašvaldību sadarbības 

komisijas sēžu organizēšana 
Pašvaldības 

Noorganizētas Pierīgas 
pašvaldību sadarbības 

komisijas sēdes  
(4 reizes gadā) 

2014-2020 Valsts budžets 

P1.9.Sadarbības nodrošināšana un 

pārvaldības modeļa izstrāde  

Rīgas metropoles areāla teritorijai 

Pašvaldības 

Izveidota Rīgas 
metropoles areāla 

pašvaldību u.c. 
attīstības dalībnieku 
sadarbības platforma 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

P1.10.Tematisku semināru un darba grupu 

organizēšana saistībā ar reģiona attīstībai 

aktuālajiem jautājumiem (reģiona 

pārvaldība, telpiskā plānošana, projektu 

izstrāde, uzņēmējdarbības veicināšana u.c.) 

VARAM, nozaru 

ministrijas, 

pašvaldības 

Noorganizēti tematiskie 
semināri un darba 

grupas 
2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

P1.11.Mācību semināru organizēšana 

reģiona administrācijas un pašvaldību 

darbiniekiem 

VARAM, nozaru 

ministrijas, 

pašvaldības 

Noorganizēti mācību 
semināri  

2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

Mārketings     

P1.12.Mājas lapa ww.rpr.gov.lv tehniskā  

un saturiskā uzturēšana, pilnveidošana un 

sasaiste ar sociālajiem tīkliem  

 

VARAM, 

pašvaldības 

Regulāra informācijas 
aktualizācija mājas lapā   

 
2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P1.13.RPR elektroniskās infolapas 

sagatavošanas un izplatīšanas 

nodrošināšana   

Pašvaldības 

Sagatavota un visām 
RPR pašvaldībām 

izplatīta elektroniskā 
infolapa 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

P1.14.Reģiona komunikācijas un 

mārketinga stratēģijas izstrāde un ieviešana 
Pašvaldības 

Veicināta RPR 
atpazīstamība 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

RP2. PLĀNOŠANA UN 

UZRAUDZĪBA 
Plānošana     

 
Telpiskās plānošanas 
nodaļa 
 
Indikatīvais finansējums 
20 000 EUR gadā 

P2.1.RPR teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde, aktualizācija 

VARAM, 

pašvaldības 

Izstrādāti dokumenti, 
pēc nepieciešamības 
veikta dokumentu 

aktualizācija    

2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(NFI) 

P2.2.Cilvēku glābšanas un drošības 

nodrošināšanas plāna RPR Baltijas jūras 

piekrastei izstrāde  

VARAM, KPR, 

pašvaldības, ar 

cilvēku glābšanas un 

drošības 

nodrošināšanu 

saistītās valsts un 

pašvaldību 

institūcijas un 

organizācijas  

Izstrādāts dokuments 2015 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(NFI) 

P2.3.Līdzdalība Valsts ilgtermiņa tematiskā 

plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādē 

VARAM, 

pašvaldības 
Nodrošināta līdzdalība 2015 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(NFI) 

P2.4.Uzraudzības ziņojuma sagatavošana 

par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

attīstības programmas īstenošanas 

rezultātiem 

VARAM, 

pašvaldības 

Sagatavots uzraudzības 
ziņojums par attīstības 
plānošanas dokumentu 

ieviešanas progresu 
(reizi 2 gados, kopā 4 

ziņojumi) 

2014-2020 

Valsts budžets, 

Piesaistītu 

projektu līdzekļi 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P2.5.RPR pašvaldību attīstības plānošanas 

dokumentu datu bāzes aktualizācija 

VARAM, 

pašvaldības 

Regulāri veikta datu 
bāzes aktualizācija (4 

reizes gadā) 
2014-2020 Valsts budžets 

P2.6.Reģionāla un vietēja līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu savstarpējās 

saskaņotības un atbilstības normatīvo aktu 

prasībām izvērtēšana 

Pašvaldības 

Sniegti atzinumi par 
vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas 
dokumentiem (pēc 

pieprasījuma) 

2014-2020 Valsts budžets 

 

P2.7.Atzinumu sniegšana vietējo 

pašvaldību un citu juridisku personu 

projektu iesniegumiem reģionālās attīstības 

atbalsta saņemšanai 

 

Pašvaldības 

Sagatavoti un sniegti  
atzinumi  

(pēc pieprasījuma) 
2014-2020 Valsts budžets 

 

P2.8.Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu atbilstības plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumentiem 

izvērtēšana 

 

VARAM, nozaru 

ministrijas 

Sniegti atzinumi, 
nodrošināta līdzdalība 

normatīvo aktu un 
plānošanas dokumentu 

izstrādes procesā 

2014-2020 Valsts budžets 

P2.9.Integrētas urbānās izaugsmes 

pārvaldības stratēģijas Rīgas metropoles 

areālam izstrāde, aktualizācija un 

uzraudzība 

Pašvaldības, ZPR, 

VPR, KPR 

Izstrādāta Rīgas 
metropoles areāla 
integrētas urbānās 

izaugsmes pārvaldības 
stratēģija, pēc 

nepieciešamības veikta 
tās aktualizācija 

2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

 

P2.10.Reģiona statistikas teritoriju 

monitoringa sistēmas uzturēšana un datu 

aktualizēšana 

 

Pašvaldības 

Aktualizēti dati reģiona 
statistikas teritoriju 
monitoringa sistēmā   

2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

Koordinācija     

P2.11.Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību koordinācija un pārraudzība 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādē 

Pašvaldības 

Organizēti semināri un 
mācības vietējo 

pašvaldību 
darbiniekiem, 

organizētas reģiona 
pašvaldību plānotāju 

darba grupas 

2014-2020 Valsts budžets 

P2.12.Līdzdalība reģionālas un/vai 

starptautiskas nozīmes projektu ieviešanā 

telpiskās plānošanas jomā 

Pašvaldības 
Dalība projektu darba 
grupās un pasākumos 

2014-2020 Valsts budžets 

P2.13.Zināšanu pārnese par urbānās 

izaugsmes pārvaldību 
Pašvaldības 

Organizēti semināri un 
pašvaldību 

darbiniekiem, 
plānotājiem; plānošanas 

reģionu un publiskā 
sektora speciālistiem 

2014-2020 
Piesaistītu 

projektu līdzekļi 

Mārketings     

P2.14.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem telpiskās 

plānošanas jomā publicēšanai mājas lapā 

ww.rpr.gov.lv un RPR elektroniskajā 

infolapā   

VARAM, 

pašvaldības 

Sagatavota informācija 
publicēšanai  

(vismaz 1 reizi mēnesī) 
2014-2020 Valsts budžets 

RP3. PROJEKTI Plānošana     

 
Starptautisko projektu 
nodaļa, Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
projektu nodaļa 
 

P3.1.Reģionālas un/vai starptautiskas 

nozīmes projektu pieteikumu sagatavošana 

un projektu koncepciju izstrāde 

Pašvaldības, vietējie un 

starptautiskie partneri 

(izglītības un 

pētniecības iestādes, 

uzņēmumi, ministrijas, 

NVO u.c.) 

Sagatavoti projektu 
pieteikumi (2 gadā) 

 

Izstrādātas reģionālas 
nozīmes projektu 

koncepcijas (6 gadā) 

2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

 
Indikatīvais finansējums 
120 000 EUR gadā 

P3.2. Reģionālas un/vai starptautiskas 

nozīmes projektu īstenošana 

Pašvaldības, vietējie un 

starptautiskie partneri  

Reģiona dalība  
projektu īstenošanā 

vadošā vai sadarbības 
partnera lomā 

(6 projektos gadā) 

2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

Koordinācija     

P3.3.Darba sanāksmju par reģionālas un 

starptautiskas nozīmes projektu izstrādi 

organizēšana 

Ministrijas, 

pašvaldības, vietējie un 

starptautiskie partneri 

Noorganizētas 
sanāksmes  

(12 sanāksmes gadā) 
2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

P3.4.Dalība Eiropas Teritoriālās Sadarbības 

programmu 2014.-2020.gadam  

plānošanas un ieviešanas uzraudzības 

sanāksmēs 

Ministrijas, 

pašvaldības, vietējie un 

starptautiskie partneri 

Nodrošināta dalība  
sanāksmēs 

2014-2020 Valsts budžets 

P3.5.Dalība ES Struktūrfondu plānošanas 

un uzraudzības sanāksmēs 

Ministrijas, 

pašvaldības, vietējie un 

starptautiskie partneri 

Nodrošināta dalība  
sanāksmēs 

2014-2020 Valsts budžets 

Mārketings     

P3.6.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem saistībā ar 

projektu ieviešanu publicēšanai mājas lapā 

ww.rpr.gov.lv un RPR elektroniskajā 

infolapā   

Ministrijas, pašvaldības, 

vietējie un 

starptautiskie partneri 

Sagatavota informācija 
publicēšanai  

 
2014-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

RP4. 

UZŅEMĒJDARBĪBA   

UN INVESTĪCIJAS 

Plānošana     

 
Eiropas Savienības 
struktūrfondu 
informācijas centrs, 
Reģiona uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs   
 
Indikatīvais finansējums 
42 000 EUR gadā 

P4.1.Uzņēmējdarbības speciālista štata 

vietas/-u izveide un uzturēšana RPR 
VARAM 

Reģiona konkurētspējas 
pieaugums 

2015-2020 Valsts budžets 

P4.2.RPR uzņēmējdarbības vizītkartes 

izstrāde un regulāra aktualizācija 
Pašvaldības 

Izstrādāta un 
aktualizēta RPR 
uzņēmējdarbības 

vizītkarte 

2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Koordinācija     

P4.3.Konsultāciju sniegšana (klātienē, e-

pastā, pa tālruni) par uzņēmējdarbības 

atbalsta iespējām 

- 

Informēti interesenti 
klātienē, pa e-pastu vai 

telefonu 
2014-2015 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ES fondu 

tehniskā 

palīdzība) 

P4.4.Semināru, pieredzes apmaiņas 

pasākumu organizēšana par 

uzņēmējdarbības aktualitātēm pašvaldību 

uzņēmējdarbības speciālistiem un citiem 

interesentiem 

Pašvaldības, 

plānošanas reģioni, 

uzņēmēji 

Uzlabota sabiedrības 
informētība un 

kompetence 
 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ES fondu 

tehniskā 

palīdzība) 

P4.5.RPR pašvaldību uzņēmējdarbības 

speciālistu sadarbības tīkla izveide un 

sadarbības pasākumu koordinācija 

Pašvaldības 

Izveidots RPR 
pašvaldību speciālistu 

sadarbības tīkls un 
īstenoti sadarbības 

pasākumi 

2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P4.6.Līdzdalība reģionālo ideju konkursa 

„Inovatīvās biznesa idejas” organizēšanā 

VARAM, 

pašvaldības 

Pieaudzis jauno 
uzņēmumu skaits 

2015 

Piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(NFI) 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P4.7.Investīciju piedāvājumu izstrādes 

koordinācija nacionālas un reģionālas 

nozīmes centriem   

VARAM, 

pašvaldības 

Izstrādāti investīciju 
piedāvājumi Rīgai, 

Jūrmalai, Limbažiem, 
Siguldai, Ogrei un 

Tukumam 

2015 

Piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(NFI) 

P4.8.Reģiona mērķteritoriju – Rīgas, 

Pierīgas, piekrastes un lauku – biznesa 

dienu organizēšana 

 

Pašvaldības, LDDK, 

LTRK, EM, LIAA, 

nozaru asociācijas, 

NVA, augstākās, 

profesionālās mācību 

iestādes un 

pētniecības centri 

Uzlabota sadarbība 
starp uzņēmējiem un 

pašvaldībām, izglītības 
un pētniecības 

institūcijām 

2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P4.9.Atbalsta pasākumi klastera iniciatīvu 

veicināšanai RPR mērķteritorijās 

Pašvaldības, 

uzņēmēji 

Uzlabota teritoriju 
konkurētspēja vietējā 

un starptautiskā mērogā 
2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P4.10.Sadarbība ar Latvijas vēstniecībām 

ārvalstīs 

Latvijas ārvalstu 

vēstniecības 

Piesaistītas papildus 
investīcijas RPR 
uzņēmumiem 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P4.11.Jauniešu iesaistīšana 

uzņēmējdarbības aktivitātēs (piemēram, 

skolēnu mācību uzņēmumi, pašvaldību 

grantu konkursi) 

Pašvaldības, Junior 

Achievement – 

Young Enterprise 

Latvija 

Veicināta jauniešu 
uzņēmējdarbības spēja 

2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Mārketings     

P4.12.Sadaļas „Uzņēmējdarbība 

reģionā”/”Informācija uzņēmējiem” izveide 

RPR interneta vietnē, regulāra informācijas 

aktualizācija 

Pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P4.13.Uzņēmējdarbības resursu datu bāzes 

izveide, aktualizācija  un komunikācija 
Investīciju teritoriju pilotprojekts: 
www.rpr.gov.lv/investiciju-karte 

Pašvaldības, LIAA 

Uzlabota informācijas 
pieejamība par 

investīciju iespējām 
reģionā 

2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P4.14.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem saistībā ar 

Eiropas Savienības fondu finansējuma 

apguvi  publicēšanai mājas lapā 

ww.rpr.gov.lv un citos medijos 

Pašvaldības, 

ministrijas 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2014-2015 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ES fondu 

tehniskā 

palīdzība) 

P4.15.Informācijas aktualizācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra mājas lapā un 

sagatavotas ES fondu jaunumu lapas vismaz 

četras reizes mēnesī 

Pašvaldības, 

ministrijas 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2014-2015 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ES fondu 

tehniskā 

palīdzība) 

RP5. SABIEDRISKAIS 

TRANSPORTS 
Plānošana     

 
Sabiedriskā transporta 
nodaļa 
 
Indikatīvais finansējums 
43 000 EUR gadā 

P5.1.Priekšlikumu sagatavošana par 

reģionālās nozīmes maršrutu grozījumiem 
SM, pašvaldības 

Sagatavoti un iesniegti 
priekšlikumi 

2014-2020 Valsts budžets 

P5.2.Pieturvietu apsekošana plānošanas 

reģiona teritorijā 
Pašvaldības Apsekotas pieturvietas 2014-2020 Valsts budžets 

Koordinācija     

P5.3.Sabiedriskā transporta komisijas  

sēžu organizēšana 
SM, pašvaldības 

Noorganizētas 
Sabiedriskā transporta 

komisijas sēdes  
2014-2020 Valsts budžets 

http://www.rpr.gov.lv/investiciju-karte
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

Mārketings     

P5.4.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm sabiedriskā transporta 

pakalpojumu jomā publicēšanai mājas lapā 

ww.rpr.gov.lv un RPR elektroniskajā 

infolapā   

SM, pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2014-2020 Valsts budžets 

RP6. KULTŪRA Plānošana     

 
Kultūras darba un 
projektu koordinators 
 
Indikatīvais finansējums 
6 000 EUR gadā 

P6.1.Informācijas aktualizēšana Latvijas 

digitālajā kultūras kartē (LDKK) 
KM, pašvaldības 

Regulāri aktualizēta 
informācija LDKK 

2014-2015 Valsts budžets 

P6.2.Datu ievade un atjaunošana  

par kultūras objektiem 
Pašvaldības, NVO 

Objektu apzināšana un 
datu atjaunošana LDKK 

sadaļās „Nevalstiskās 
organizācijas”, „Radošās 
rezidences” un „Mākslas 

rezidences”   

2014-2015 Valsts budžets 

P6.3.Informācijas apzināšana un 

sagatavošana par kultūras tūrisma produktu 

klāstu reģionā 

KM, pašvaldības 

LDKK ievadīto kultūras 
tūrisma maršrutu 

aktualizēšana, 
informācijas ievade par 

objektiem sadaļās 
„Kultūrvēsturiskās 
vietas” un „Amatu 

prasmes” 

2014-2015 Valsts budžets 

P6.4.Līdzdalība nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanas aktivitātēs 
KM, pašvaldības 

Līdzdalība nemateriālā 
kultūras mantojuma 

saglabāšanas aktivitātēs 
2014-2015 Valsts budžets 

Koordinācija     

P6.5.Metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

kultūras speciālistiem reģionā 
KM, pašvaldības 

Organizētas 
konsultācijas 

2014-2015 Valsts budžets 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

Mārketings     

P6.6.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem kultūras jomā 

publicēšanai mājas lapā ww.rpr.gov.lv un 

RPR elektroniskajā infolapā   

KM, pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2014-2015 Valsts budžets 

RP7. SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI 
Plānošana     

 
Sociālo pakalpojumu 
koordinēšanas speciālists, 
Deinstitucionalizācijas 
plānu izstrādes speciālisti 
 
Indikatīvais finansējums 
120 000 EUR gadā  

P7.1.Sociālo pakalpojumu koordinēšanas 

speciālista amata vietas izveide un 

uzturēšana 

VARAM, LM 

Ieviesta sociālo 
pakalpojumu attīstības 
koordinēšanas sistēma 

2016-2020 Valsts budžets 

P7.2.Deinstitucionalizācijas plānu izstrādes 

speciālistu piesaistīšana 

LM, pašvaldības, 

NVO 

Izstrādāti 
deinstitucionalizācijas 
plāni RPR pašvaldībām 

2016-2020 Valsts budžets 

P7.3.Līdzdalība rīcības plāna 

deinstitucionalizācijas īstenošanai RPR 

teritorijā izstrādē un izpildes uzraudzībā 

LM, pašvaldības, 

NVO 
Izstrādāts rīcības plāns 2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ESF) 

P7.4.Līdzdalība infrastruktūras plānošanā 

un izveidē pakalpojuma saņemšanai 

personu dzīvesvietā (tai skaitā mājokļa 

pielāgošana) 

LM, pašvaldības Izveidota infrastruktūra 2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ERAF) 

 

P7.5.RPR sociālo pakalpojumu attīstības 

programmas alternatīviem sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 

2010.-2016.gadam ieviešanas izvērtējums 

 

LM, pašvaldības 
Izstrādāts dokumenta 

izvērtējums 
2016-2020 Valsts budžets 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

Koordinācija     

P7.6.Līdzdalība pašvaldību speciālistu 

apmācību organizēšanā un ekspertu 

metodiskā atbalsta nodrošināšanā 

LM, pašvaldības 
Apmācīti pašvaldību 

speciālisti 
2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ESF) 

P7.7. „Jauniešu māju” izveides pašvaldībās 

koordinācija 

Pakalpojumu 

sniedzēji, 

pašvaldības, NVO 

Izveidotas „jauniešu 
mājas” RPR pašvaldībās 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ERAF) 

P7.8.Līdzdalība sociālo pakalpojumu 

„groza” ieviešanā un prioritāšu izvirzīšanā 

RPR pašvaldībās 

VARAM, 

pašvaldības, LM 

Ieviests sociālo 
pakalpojumu grozs RPR 

pašvaldībās 
2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P7.9.Līdzdalība individuālā budžeta 

ieviešanas izmēģinājumprojekta ieviešanā 

sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar 

garīga rakstura traucējumiem 

LM, pašvaldības, 

NVO 

Ieviests 
izmēģinājumprojekts 

2015-2017 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

(ESF), pašvaldību 

budžeti 

P7.10.Līdzdalība individuālā budžeta 

principu ieviešanā sociālo pakalpojumu 

sniegšanā bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem 

LM, pašvaldības 
Ieviesti individuālā 

budžeta principi 
2018 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Mārketings     

P7.11.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem sociālo 

pakalpojumu pieejamības jomā 

publicēšanai mājas lapā ww.rpr.gov.lv un 

RPR elektroniskajā infolapā   

LM, pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2016-2020  
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

RP8. IZGLĪTĪBA Plānošana     

 
Izglītības (mūžizglītības 
un profesionālās 
izglītības) speciālists 
 
Indikatīvais finansējums 
15 000 EUR gadā 

P8.1.Profesionālās izglītības un 

mūžizglītības speciālista štata vietas izveide 

un uzturēšana RPR 

IZM 

Uzlabota koordinācija 
profesionālās izglītības 
un mūžizglītības jomā 

2016-2020 Valsts budžets 

P8.2.RPR izglītības infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstības stratēģijas izstrāde  

IZM, pašvaldības 

 

Komplekss atbalsts 
izglītības tīkla 

sakārtošanai reģionālā 
līmenī 

2016-2020 Valsts budžets 

P8.3.Pieaugušo izglītības vajadzību un 

iespēju RPR situācijas izpēte un 

rekomendāciju sagatavošana  

IZM, EM, LM, 

pašvaldības, 

uzņēmēji 

Atbalsts profesionālās 
kompetences pilnveidei 
atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam 

2016-2020 Valsts budžets 

P8.4.Mūžilgas karjeras atbalsta pasākumu 

plāna izstrāde RPR 

LM, NVA, 

pašvaldības 

 

Uzlabota RPR 
iedzīvotāju piekļuve 

profesionālajai 
izglītībai, apmācībām 

un mūžizglītības 
pakalpojumiem 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

Koordinācija     

P8.5.RPR pašvaldību mūžizglītības un 

profesionālās izglītības speciālistu 

sadarbības tīkla izveide un koordinācija 

Pašvaldības 

Izveidots RPR 
pašvaldību speciālistu 

sadarbības tīkls un 
organizēti sadarbības 

pasākumi 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P8.6.Līdzdalība vispārējās izglītības iestāžu 

modernizācijas aktivitātēs 
IZM, pašvaldības 

Pieaudzis izglītojamo 
skaits, kuriem pieejama 
modernizēta vispārējās 
izglītības mācību vide 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P8.7.Līdzdalība pieaugušo izglītības 

aktivitāšu nodrošināšanā nodarbināto 

personu profesionālās kompetences un 

kvalifikācijas pilnveidei  

IZM, nozaru 

ministrijas, LDDK, 

LRTK 

Darba ņēmēju 
konkurētspējas un 

darba produktivitātes 
pieaugums atbilstoši 

darba tirgus prasībām 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi 

P8.8.RPR pašvaldību speciālistu 

kompetences pilnveides pasākumu 

īstenošana 

Pašvaldības 

Veicināta pašvaldību 
speciālistu kompetences 

pilnveide 
2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Mārketings     

P8.9.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem pieaugušo 

izglītības jomā publicēšanai mājas lapā 

ww.rpr.gov.lv un RPR elektroniskajā 

infolapā   

IZM, pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

RP9. JAUNATNE Plānošana     

 
Jaunatnes lietu 
koordinācijas speciālists 
 
Indikatīvais finansējums 
15 000 EUR gadā 

P9.1.Jaunatnes jautājumu speciālista štata 

vietas izveide un uzturēšana RPR 
IZM 

Uzlabota koordinācija 
starp pašvaldībām 

jaunatnes jomā 
2016-2020 Valsts budžets 

P9.2.Vadlīniju izstrāde jaunatnes politikas 

īstenošanai RPR pašvaldībās 

IZM, LJP, 

pašvaldības 

Veicināti jaunatnes 
politikas īstenošanas 

pasākumi RPR 
pašvaldībās   

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Koordinācija     

P9.3.RPR pašvaldību speciālistu, kuru 

pienākumos ietilpst darbs ar jaunatni, 

sadarbības tīkla izveide un koordinācija 

Pašvaldības 

Izveidots RPR 
pašvaldību speciālistu 

sadarbības tīkls un 
organizēti sadarbības 

pasākumi 

2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P9.4.Nodrošināta dalība Latvijas pašvaldību 

jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā 

darba grupā 

LPS, pašvaldības 

Uzlabota jaunatnes 
politikas ieviešana 

pašvaldībās 
2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P9.5.Līdzdalība starptautisko jaunatnes 

sadarbības un apmaiņas projektu aktivitāšu 

koordinēšanā reģionā 

Pašvaldības 

Uzlabota starptautiskā 
sadarbība jaunatnes 

jomā 
2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P9.6.Līdzdalība Strukturētā dialoga 

aktivitātēs reģiona pašvaldībās 

IZM, LJP, 

pašvaldības 

Uzlabota jauniešu 
iesaiste politiskās 

līdzdalības 
2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Mārketings     

P9.7.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem jaunatnes 

politikas jomā publicēšanai mājas lapā 

ww.rpr.gov.lv un RPR elektroniskajā 

infolapā   

IZM, LJP, 

pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2015-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

RP10. TŪRISMS Plānošana     

 
Tūrisma koordinācijas 
speciālists 
 
Indikatīvais finansējums 
15 000 EUR gadā 

P10.1.Tūrisma attīstības speciālista štata 

vietas/-u izveide RPR un uzturēšana 

EM, TAVA, 

pašvaldības 

Piesaistīto tūristu skaits 
RPR 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P10.2.RPR pašvaldību tūrisma jomas 

konkurētspējas izvērtējums un monitorings 

EM, TAVA, 

pašvaldības 

Izveidots RPR tūrisma 
konkurētspējas profils 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

Koordinācija     

P10.3.RPR pašvaldību tūrisma speciālistu 

sadarbības tīkla izveide un sadarbības 

pasākumu koordinācija 

EM, TAVA, 

pašvaldības 

Izveidots RPR 
pašvaldību speciālistu 

sadarbības tīkls un 
organizēti sadarbības 

pasākumi 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P10.4.RPR pašvaldību koordinācija kopīgu 

tūrisma produktu un pakalpojumu izstrādei 

un tirgū virzīšanai 

EM, TAVA, 

pašvaldības, 

uzņēmēji 

Uzlabota RPR 
pašvaldību 

konkurētspēja tūristu 
piesaistē 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P10.5.Tūrisma nozarē strādājošo (uzņēmēji, 

TIC darbinieki) apmācību un kompetences 

celšanas pasākumu organizēšana 

EM, TAVA, 

pašvaldības, 

uzņēmēji 

Veicināta speciālistu un 
uzņēmēju kompetences 

pilnveide 
2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Mārketings     

P10.6.RPR pašvaldību tūrisma 

pakalpojumu un piedāvājumu datu bāzes 

izveide, regulāra aktualizācija un 

informācijas nodrošināšana tūrisma 

informācijas digitālajām vietnēm un 

drukātajiem materiāliem 

EM, TAVA, 

pašvaldības, 

uzņēmēji 

Pieejama vienota un 
aktuāla informācija par 
tūrisma iespējām RPR 

2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P10.7.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem tūrisma jomā 

publicēšanai mājas lapā ww.rpr.gov.lv un 

RPR elektroniskajā infolapā   

TAVA, pašvaldības, 

uzņēmēji 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2016-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 
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Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

RP11. ENERĢĒTIKA Plānošana     

 
Energoplānošanas 
speciālists 
 
Indikatīvais finansējums 
15 000 EUR gadā 

P11.1.Energoplānošanas speciālista štata 

vietas/-u izveide un uzturēšana RPR 
VARAM, EM 

Paaugstināta ilgtspējīgas 
enerģijas izmantošana 

RPR pašvaldībās 
2017-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P11.2.RPR Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāna ieviešanas uzraudzība un 

aktualizācija 

Pašvaldības 
Veikta rīcības plāna 

ieviešanas uzraudzība 
2017-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P11.3.Risinājumi sarūkošo pašvaldību 

gadījumā 
Pašvaldības Izstrādāti risinājumi 2017-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Koordinācija     

P11.4.RPR pašvaldību enerģētikas 

speciālistu sadarbības tīkla izveide un 

sadarbības pasākumu koordinācija 

Pašvaldības 

Izveidots RPR 
pašvaldību speciālistu 

sadarbības tīkls un 
organizēti sadarbības 

pasākumi 

2017-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P11.5.Apmācību un kompetences celšanas 

pasākumu organizēšana par enerģētiku un 

energoplānošanu 

VARAM, EM, 

pašvaldības, nozares 

profesionālās 

organizācijas 

Veicināta speciālistu un 
uzņēmēju kompetences 

pilnveide 
2017-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

P11.6.Pašvaldību interešu pārstāvniecība 

nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu 

izstrādē enerģētikas jomā 

VARAM 

RPR pašvaldību 
interešu iekļaušana 

plānošanas dokumentos  
2017-2020 Valsts budžets 



RPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020     RĪCĪBAS PLĀNS    

85 

 

Rīcības programma, 

atbildīgie  un 

finansējuma apjoms 

Pasākums Sadarbības partneri 

 

Sasniedzamie  

rezultāti 
Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma  

avots 

P11.7.Sadarbības un investīciju projektu 

izstrāde un ieviešana enerģētikas jomā 

Pašvaldības, 

uzņēmumi 

Izstrādāti un ieviesti 
projekti 

2017-2020 

Piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 

Mārketings     

P11.8.Sagatavota informācija par 

aktualitātēm un pasākumiem enerģētikas 

jomā publicēšanai mājas lapā ww.rpr.gov.lv 

un RPR elektroniskajā infolapā   

VARAM, EM,  

pašvaldības 

Uzlabota informācijas 
pieejamība un 

sabiedrības informētība 
2017-2020 

Valsts budžets, 

piesaistītu 

projektu līdzekļi, 

pašvaldību 

budžeti 
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Stratēģisko uzstādījumu un rīcību īstenošanas uzraudzības kārtība 
 

Uzraudzības kārtība nosaka RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un 

Attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģisko uzstādījumu un rīcību īstenošanas 

uzraudzības principus, formu un atbildīgos. 
 

RPR plānošanas dokumentu uzraudzības kārtība nosaka 2 līmeņu uzraudzību: 

- RPR attīstības prioritāšu uzraudzību; 

- RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības programmu uzraudzību. 
 

Par RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-

2020.gadam īstenošanas uzraudzību ir atbildīga Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas 

nodaļa, kas reizi 2 gados izstrādā RPR attīstības uzraudzības ziņojumu.  

Finansiāli RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 

2014.-2020.gadam uzraudzības pasākumi tiks veikti RPR pamatbudžeta ietvaros. Uzraudzības 

procesā iesaistīto ekspertu vērtējums var tikt veikts piesaistot papildus ārējo finansējumu. 

RPR attīstības uzraudzības rezultāti ir pamats, lai nepieciešamības gadījumā veiktu RPR 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu aktualizāciju. 

 

RPR attīstības prioritāšu uzraudzība 
 

RPR plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu uzraudzībai tiek izmantoti mērķindikatori 

(sasniedzamie rezultāti un rādītāji sadaļā “Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji RPR attīstības 

prioritāšu uzraudzībai”), kas noteikti saistībā ar RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

stratēģiskajā daļā noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem. Prioritāšu uzraudzībai tiek 

izmantota gan kvantitatīva, gan kvalitatīva pieeja - kvantitatīvie rādītāji, kas iegūstami no 

institūcijām un kvalitatīvie rādītāji, kuru novērtēšanai tiek izmantots ekspertu vērtējums 

(prioritāšu uzraudzības ietvaru skatīt zemāk).  

Kvantitatīvo rādītāju uzraudzību veic Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas 

speciālisti, izmantojot statistikā pieejamo informāciju. Kvalitatīvo rādītāju sasniegšanas pakāpes 

novērtējums tiek veikts sadarbībā ar attiecīgo jomu ekspertiem, veicot dažādas tematiskās 

izpētes, piemēram, tādās jomās kā demogrāfija, izglītība, uzņēmējdarbība, transports, vide, 

enerģētika, vieda attīstība u.c. Kvalitatīvie rādītāji tiek uzraudzīti situācijā, kad pieejams ārējais 

finansējums ekspertu piesaistei atsevišķu projektu ietvaros. 

 

 

UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 
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Kvantitatīvo rādītāju uzraudzības periodiskums sakrīt ar RPR attīstības uzraudzības ziņojumu 

izstrādes laiku. Kvalitatīvo rādītāju uzraudzības vērtējums arī tiek iekļauts RPR attīstības 

uzraudzības ziņojumā, ja attiecīgā pārskata periodā tikusi nodrošināta iespēja veikt atsevišķas 

tematiskās izpētes, kas atbilst definēto kvalitatīvo rādītāju jomai. 

Atsevišķu rādītāju iegūšanai paredzēta pašvaldību rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko 

plānots pieprasīt pašvaldībām līdz ar RPR attīstības uzraudzības ziņojumu sagatavošanu. 

 

RPR attīstības prioritāšu uzraudzības ietvars: 
 

 

 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji  

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

1.1.  R 1   +     

1.2.  R 2    -     

1.3.  R …   =     

Kvalitatīvie rādītāji 

1.4.  
Ekspertu 

vērtējums 

1.5.  
Ekspertu 

vērtējums 

 

 
RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības programmu uzraudzība 

 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības programmu uzraudzībai tiek izmantoti 

noteiktie sasniedzamie rezultāti, kas ļauj novērtēt plānoto rīcību ieviešanas progresu (Rīcības 

programmu uzraudzības ietvaru skatīt zemāk). 

 

RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības programmu uzraudzības ietvars: 

 
Rīcības programma 

un atbildīgie 
Pasākums 

Sadarbības 

partneri 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Īstenošanas 

laiks 

Finansējuma 

avots 

RP Nr. 
 

Atbildīgie 
 

Indikatīvais 
finansējuma apjoms 

P 1.1.     

P 1.2.     

P …..     

 

Rīcības programmu uzraudzībai izmatojamie sasniedzamie rezultāti ir noteikti RPR Attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna sadaļā “Rīcības programmas”. 
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Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji RPR attīstības prioritāšu uzraudzībai 
 

Prioritāte 1. Vitāla dabiskā kustība un migrācija 
 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji  

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

1.1. Iedzīvotāju skaits 2013 1 090 303 - / = 1,1 mlj 1,05 mlj 1,1 mlj PMLP 

1.2. Dabiskais pieaugums 2012 - 2 563 - / = - 2 000 - 1 500 0 CSP 

1.3. Migrācijas saldo 2012 - 3 816 = / + - 2 500 0 + 2 500 CSP 

1.4. Vidējā darba samaksa (EUR) 2013 785 + 850 1 000 1 200 CSP 

1.5. Bezdarba līmenis (%) 2013 4,9 = ≤ 5 %  ≤ 5 %  ≤ 5 %  CSP 

Kvalitatīvie rādītāji 

1.6. 
Iedzīvotāju dzimstības veicināšanas stratēģiju un atbalsta instrumentu esamība  

reģionā un tā teritorijās 
Ekspertu 

vērtējums 

1.7. Iedzīvotāju ataudzes atšķirību starp teritorijām reģiona iekšienē samazināšanās 
Ekspertu 

vērtējums 

1.8. Pastāvīgs pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka 
Ekspertu 

vērtējums 

 
Prioritāte 2. Kopienas un to pašpietiekamība 

 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

2.1. 
Izstrādātas kopienu attīstības 

stratēģijas reģionā 
2013 0 + 6 20 40 Pašvaldības 

2.2. 

Reģiona starpteritoriju 

migrācijas īpatsvars no 

iedzīvotāju kopskaita 

(izņemot Rīgu)  

2013 100 (%) = ≤ 3 % ≤ 7 % ≤ 10 % CSP 

Kvalitatīvie rādītāji 

2.3. Kopienu attīstības stratēģiju ieviešanas mehānismi un to īstenošana 
Ekspertu 

vērtējums 

2.4. Partnerībā balstīta horizontāla teritorijas pārvaldība 
Ekspertu 

vērtējums 
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Prioritāte 3. Elastīga un izcila izglītība 
 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

3.1. 
Vispārizglītojošo skolu 

skolēnu skaits 
2012/2013 101 383 - / = - 5 %  - 10 % +/- 0 % CSP 

3.2. 

Reģiona pašvaldību 

pamatbudžeta izdevumi 

izglītībai (EUR/iedz.) 

2012 345 + + 5% + 15 % +30% Valsts kase 

3.3. Sporta bāzu objektu skaits 2012 3 167 (LV) = / + +/- 0 % +/- 0 % +/- 0 % CSP 

3.4. Sporta organizāciju skaits 2013 100 (%) + + 5 % + 15 %  + 30 % Pašvaldības 

3.5. 

Profesionālo skolu skolēnu 

īpatsvars no skolēnu 

kopskaita (%) 

2013 15 % + 15 % 20 %  25 % IZM 

3.6. 
Mūžizglītības organizāciju 

skaits 
2013 100 (%) + + 5 % + 15 % + 30 % Pašvaldības 

3.7. 

Augstskolu absolventu 

nodarbinātība atbilstoši 

tautsaimniecības sektoram (%) 

2013 70 %  + 75 % 80 % 85 % 
IZM, 

augstskolas 

Kvalitatīvie rādītāji 

3.8. Aktīva dzīvesveida darbības 
Ekspertu 

vērtējums 

3.9. Darba tirgus un izglītības sasaistes sistēma 
Ekspertu 

vērtējums 

3.10. Profesionālās un mūžizglītības darba ņēmēju īpatsvars darba tirgū (vismaz ½ darbspējīgo) 
Ekspertu 

vērtējums 

3.11. Pētniecības,  darba tirgus un augstākās izglītības sistēma (specializēta) 
Ekspertu 

vērtējums 

 

Prioritāte 4. Globāli  konkurētspējīgas nozares 
 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

4.1. IKP (EUR/iedz.) 2010 11 690   + + 5 % + 7 % + 10 % CSP 

4.2. 
Tirgus sektora ekonomiski 

aktīvās statistikas vienības 
2011 77 662 + + 5 % + 15 % + 30 % CSP 

4.3. 

Inovāciju jomā aktīvo 

rūpniecības un pakalpojumu 

uzņēmumu skaits 

2008-2010 692 (LV) + + 5 % + 15 % + 30 % CSP 

4.4. 

Kopējie izdevumi inovācijām 

rūpniecībā un pakalpojumu 

jomā (milj. EUR) 

2010 187 (LV) + + 5 % + 30 % + 20 % CSP 

4.5. 

Iestādes, uzņēmumi un 

organizācijas, kurās tiek 

veikts pētniecības darbs   

2012 424 (LV) + - 5 % + 15 % + 10 % CSP 
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4.6. 

Īpaša statusa teritorijas augsto 

tehnoloģiju ražošanas, 

pētniecības, izglītības sasaistei 

(biznesa parki, inkubatori, 

zināšanu pārneses centri u.c.) 

2013 100 (%) + + 30% + 50 % + 30 % 
RPR, 

VARAM 

4.7. 
Reģiona uzņēmumu skaits ar     

„Eko sertifikātiem” 
2013 100 (%) + + 10% + 30 % + 30 % VARAM 

Kvalitatīvie rādītāji 

4.8. Reģiona izcilie uzņēmumi un nozares – reģiona attīstības plānošanas un pārvaldības partneri 
Ekspertu 

vērtējums 

4.9. Funkcionējoši reģiona zināšanu biznesa centri (ražošana, pētniecība, izglītība) 
Ekspertu 

vērtējums 

4.10. Starptautiskā mērogā izcili Eko pakalpojumi un produkti (sektora līderi) 
Ekspertu 

vērtējums 
 
 

Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika 
 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

  Bāzes vērtība      

Nr. Rādītājs Gads Daudzums 
Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots 

5.1. 

Laika patēriņš ceļā ar 

sabiedrisko autotransportu 

(h/100km) 

2013 2,5  + 2,3  2,0  1,5  RPR, SM 

5.2. 

Valsts un pašvaldību autoceļu 

pārklājums ar sabiedrisko 

transportu reģionā (%)  

2013 33 % + 35 % 40 % 50 % RPR, CSP 

5.3. 

Lidostā „Rīga” iebraukušo un 

izbraukušo pasažieru skaits 

(tūkst. cilv.) 

2013 4 790 + 5 700 6 800 10 700 
Lidosta 

“Rīga” 

5.4. 
Tiešo savienojumu skaits no 

lidostas „Rīga” 
2013 81 + + 20 % + 20 % + 20 % 

Lidosta 

“Rīga” 

5.5. 

Rīgas ostā iebraukušo uz 

izbraukušo pasažieru skaits 

(tūkst. cilv.) 

2013 837  + + 20 % + 20 % + 50 % CSP 

5.6. 

Rīgā pārvadāto pasažieru 

skaits ar tramvajiem un 

trolejbusiem (tūkst. cilv.) 

2013 81 647 + + 5 % + 20 % + 20 % CSP, RS 

5.7. 

Reģistrēto vieglo automobiļu 

skaits iedzīvotāju 

personiskajā īpašumā 

2013 272 418 + + 5 % + 5 % + 5 % CSP 

5.8. Reģistrēto velosipēdu skaits 2013 14 300 (LV) + + 15 % + 15 % + 15 % CSDD 

5.9. 
Reģistrēto kuģošanas līdzekļu 

skaits 
2013 18 852 (LV) + + 5 % + 5 % + 30 % CSDD 

5.10. 

Pilsētu iekšējā transporta 

tīklu kopgarums (pilsētas 

sabiedriskais transports, 

veloceliņi u.c.)  

2013 100 (%) + + 10 % + 20 % + 20 % Pašvaldības 
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Kvalitatīvie rādītāji 

5.11. 
Pastāvoši telpiski koordinēti satiksmes tīkli, hierarhiski pēc transporta veida un „izvēles brīvības” 

pakāpes un ātruma 

Ekspertu 

vērtējums 

5.12. 
Sabiedriskais transports kā galvenais iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās veids,  

nodrošina vairāk kā ½ ikdienas pārvadājumu 

Ekspertu 

vērtējums 

5.13. 
Rail Baltica, avio (Z-D), Rīgas – ostas, lidostas loģistikas infrastruktūra (A-R, Z-D),  

Via Baltica savienojumi  

Ekspertu 

vērtējums 

5.14. 
Funkcionējošs iekšējais un Piekrastes ūdeņu savienojumu tīkls (fiksēti ūdeņu savienojumi, 

infrastruktūra un regulējums) 

Ekspertu 

vērtējums 

 

Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas 
 

 

 

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

6.1. 

Pašvaldību budžetu veidojošo 

pašu (nenodokļu) ieņēmumu 

īpatsvars (%)  

2012 100 (%) + + 10 % + 15 % + 15 % Valsts kase 

6.2. 

Reģiona pašvaldību 

pamatbudžeta ieņēmumi 

(EUR/iedz.) 

2012 953 + + 10 % + 15 % + 30 % Valsts kase 

6.3. 
Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis (EUR/iedz.) 
2012 554 + + 10 % + 15 % + 15 % Valsts kase 

6.4. 
Nekustamā īpašuma nodoklis 

(EUR/iedz.) 
2012 108 + + 10 % + 15 % + 15 % Valsts kase 

6.5. 

Reģiona pašvaldību 

pamatbudžeta izdevumi 

ekonomiskai darbībai 

(EUR/iedz.) 

2012 204 + + 10 % + 15 % + 15 % Valsts kase 

6.6. 

Sabiedrības līdzdalības e-

risinājumu (lēmumu 

pieņemšana, attīstības 

jautājumu apspriešana, 

pilsoniskās aktivitātes u.c.) 

skaits reģiona pašvaldībās 

2013 100 (%) + + 10 % + 50 % + 30 %  
Pašvaldības, 

RPR 

6.7. 

Sabiedrības līdzdalības e-

risinājumu lietotāju īpatsvars 

no reģiona pašvaldību 

iedzīvotāju kopskaita (%) 

2013 100 (%) + +10 % +20 % +30 %  Pašvaldības 

Kvalitatīvie rādītāji 

6.8. Funkcionējoša vienota reģiona investīciju platforma 
Ekspertu 

vērtējums 

6.9. Pašvaldību pašu ieņēmumu bāze – uzņēmējdarbība tās teritorijā 
Ekspertu 

vērtējums 

6.10. Specializētas, uz saviem resursiem balstītas teritorijas 
Ekspertu 

vērtējums 

6.11. Attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu  
Ekspertu 

vērtējums 
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6.12. 
Efektīvas horizontālās pārvaldības saiknes un prakses (publiskās un privātās partnerības, 

organizācijas, u.c.) 

Ekspertu 

vērtējums 

6.13. 
Pašpietiekamas teritorijas (funkcionālas pašvaldību sadarbības) no pakalpojumu nodrošinājuma 

viedokļa (diferencētā centru tīklā) 

Ekspertu 

vērtējums 

6.14. Tehnoloģiski  balstītas pakalpojumu sistēmas (drošība, sociālais komforts, brīvais laiks u.c.) 
Ekspertu 

vērtējums 

 

Prioritāte 7. Ilgtspējīga dzīvesvide 
  

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

7.1. 

No atjaunojamiem 

energoresursiem saražotās 

enerģijas īpatsvars (%) 

2012 35,8 (LV) + 37 40  50 EM 

7.2. 

Ilgtspējīgas enerģētikas 

attīstības stratēģijas 

pašvaldībās 

2013 5 + 10 20 30 Pašvaldības 

7.3. 

Reģiona pašvaldību 

pamatbudžeta izdevumi 

teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai (EUR/iedz.) 

2012 87 + + 10 % + 20 % + 30 %  Valsts kase 

7.4. 

Pašvaldību infrastruktūras 

objektu nodrošinājums ar 

atjaunojamiem 

energoresursiem (%) 

2013 100 (%) + +5 % +15 % 

+ 100 % 

(80% no 
visiem) 

Pašvaldības 

Kvalitatīvie rādītāji 

7.5. Skaidri un funkcionāli definēts kompaktu apdzīvoto vietu tīkls reģionā 
Ekspertu 

vērtējums 

7.6. 
Integrēta pašvaldību īpašo - vērtīgo un jūtīgo teritoriju ekoloģiski mērķtiecīga  plānošana un 

apsaimniekošana (stratēģijas) 

Ekspertu 

vērtējums 

7.7. Funkcionējošas tehnoloģiski (IT) balstītas, efektīvas enerģijas sistēmas 
Ekspertu 

vērtējums 

7.8. 
Eksistējošas ūdens, enerģijas, atkritumu atkārtotas izmantošanas sistēmas (viedās attīstības 

teritorijās, u.c.) 

Ekspertu 

vērtējums 

7.9. Reģiona un atsevišķu pašvaldību mājokļu stratēģijas 
Ekspertu 

vērtējums 

7.10. Pašvaldību publisko ārtelpu stratēģijas 
Ekspertu 

vērtējums 

7.11. Pašvaldību pārvaldījumā esošo dzīvokļu fonds 1/4 
Ekspertu 

vērtējums 
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Prioritāte 8. Vieda attīstība 
   

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Rādītājs 
Bāzes vērtība Sagaidāmā 

tendence 
2016.g. 2020.g. 2030.g. 

Informācijas 

avots Gads Daudzums 

8.1. 
Viedas attīstības teritorijas 

reģionā 
2013 0 + 1 3 10 Pašvaldības 

8.2. 

Noteikta pašvaldību viedā 

specializācija un viedas 

attīstības dalībnieki (aģenti) 

2013 0 + 5 15 30 Pašvaldības 

8.3. 

Līdzsvarots reģiona tirgus 

sektora ekonomiski aktīvo 

statistikas vienību īpatsvars 

galvaspilsētā un reģionā, % 

2013 70 / 30 + 68 / 32 60 /40 50 / 50 CSP 

8.4.  

Izveidotas starppašvaldību 

aģentūras (sadarbības 

platformas) - metropole, 

reģiona centri, lauki, 

piekraste 

2013 0 + 

aģentūru

modeļa 

mets 

1 5 
Pašvaldības, 

RPR 

Kvalitatīvie rādītāji 

8.5. Noteikta reģiona viedā specializācija un viedas attīstības dalībnieki 
Ekspertu 

vērtējums 

8.6. Pēc viedas attīstības principiem pārvaldītas (funkcionējošas) viedas attīstības pilotteritorijas 
Ekspertu 

vērtējums 

8.7. Sabiedrības kvalifikācijas (izglītības, prasmju) atbilstība uzņēmējdarbības attīstības pieprasījumam 
Ekspertu 

vērtējums 

8.8. Inovatīvu, ar augstu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu pieejamība reģionā 
Ekspertu 

vērtējums 

8.9.  Izstrādāts un sistemātiski atjaunināts starppašvaldību aģentūru (sadarbības platformu) modelis 

RPR, 

Pašvaldības, 

Ekspertu 

novērtējums 

8.10. 
Ieviestas starppašvaldību aģentūru (sadarbības platformu) izstrādātās rīcības programmas –

ilgtspējīga (līdzsvarota, saskaņota) attīstība reģionā 

Ekspertu 

novērtējums 

8.11. 
Iestrādāti starppašvaldību aģentūru (sadarbības platformu) iesniegtie ierosinājumi valsts normatīvā 

ietvara papildinājumiem, grozījumiem 

Ekspertu 

novērtējums 

8.12. 

Pastāvīgi informētas pašvaldības, uzņēmēji, investori un citi ieinteresētie par konsultatīva, 

finansiāla atbalsta iespējām, investīciju iespējām un atbalstu saņēmušas pašvaldības uzņēmēji, 

investori un citi ieinteresētie  

RPR, 

Pašvaldības, 

Ekspertu 

novērtējums 

8.13. Funkcionējoša Rīgas metropoles areāla sadarbības platforma 

RPR, 

Pašvaldības, 

Ekspertu 

novērtējums 

 

 


