
 
 

 

INFORMĀCIJA  PAR PROJEKTA AKTIVITĀŠU  IEVIEŠANAS  

PROGRESU 

 
SEMINĀRS  
 

PAR TERITORIĀLO  DATU IZMANTOŠANU  ATTĪSTĪBAS  PLĀNOŠANĀ   
 

  

9 .JŪLIJS,  2013.GADS ,   

VIESITABA KAZARMĀS ,  RĪGA  

 

 



•Projekta nosaukums:  

Eiropas Sociālā fonda projekts „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” 

(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

•Projekta īstenotājs: Rīgas plānošanas reģions 

•Projekta sadarbības partneris: Kurzemes plānošanas reģions 

•Projekta ilgums: 12 mēneši 

•Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2013. – 31.12.2013. 

•Projekta kopējais budžets: LVL 29 014.81, t.sk. LVL 24 662.59 ESF 

finansējums (85%) un LVL 4 352.22 valsts budžeta finansējums (15%) 

•Projekta mērķa grupa: RPR vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti 

un politiķi, kā arī plānošanas reģionu speciālisti 

 

 

PROJEKTA PAMATINFORMĀCIJA 



 

PROJEKTA MĒRĶI UN AKTIVITĀTES 

• Metodoloģiskā materiāla sagatavošana, iekļaujot 
plānošanas metodes un vadlīnijas specifiskām Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldību grupām: Pierīgai,  Piekrastei, 
Lauku teritorijai 

Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādes 
metodoloģijas pilnveide, kas būtu 
saskaņā ar Rīgas reģiona attīstības 

dokumentiem, labo praksi un 
reālām iedzīvotāju vajadzībām 

• Apmācību semināru cikls plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
attīstības plānošanas speciālistiem un politiķiem par attīstības 
plānošanas metodoloģijas aprobāciju, pielietošanu, statistikas 
teritoriju veidošanu reģionā un par sabiedrības iesaistes 
mehānismiem, labo praksi 

• Pētījuma – izvērtējuma izstrāde par  labo praksi iedzīvotāju iesaistes 
mehānismu izmantošanā attīstības plānošanas procesā un plānošanas 
dokumentu īstenošanas uzraudzībā vietējā līmenī gan Latvijā, gan citās 
ES valstīs 

Vietējo pašvaldību politiķu un attīstības 
plānotāju zināšanu un prasmju pilnveide 

kvalitatīvā attīstības plānošanā un 
iedzīvotāju iesaistes mehānismu 

izmantošanā, nodrošinot pašvaldību 
attīstības plānu sasaisti ar reģiona un 
nacionāla līmeņa plānošanas sistēmu 

• Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju sistēmas koncepcijas 
izstrāde, kas kalpotu kā instruments attīstības plānošanas procesā, 
ietverot informāciju par publisko pakalpojumu izvietojumu/pieejamību 
reģionā  

 

• Statistikas teritoriju datubāzes izveide 

Statistikas teritoriju sistēmas 
izveide Rīgas plānošanas reģionā 
kvalitatīvai attīstības plānošanai 

un uzraudzībai   



 

AKTIVITĀTES I  

• Metodoloģiskā materiāla 
sagatavošana, iekļaujot plānošanas 
metodes un vadlīnijas specifiskām Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldību grupām: 
Pierīgai,  Piekrastei, Lauku teritorijai 

 

• PROCESĀ, plānots pabeigt līdz 
decembrim 

Vietējo pašvaldību 
ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un attīstības 
programmu izstrādes 

metodoloģijas 
pilnveide, kas būtu 

saskaņā ar Rīgas 
reģiona attīstības 

dokumentiem, labo 
praksi un reālām 

iedzīvotāju vajadzībām 



 

AKTIVITĀTES II 

• Apmācību semināru cikls plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
speciālistiem un politiķiem par attīstības 
plānošanas metodoloģijas aprobāciju, 
pielietošanu, statistikas teritoriju veidošanu 
reģionā un par sabiedrības iesaistes 
mehānismiem, labo praksi 

• PROCESĀ, semināri plānoti līdz decembrim (kopā 
projektā – 11, notikuši – 5) 

 

 

• Pētījuma – izvērtējuma izstrāde par  labo praksi 
iedzīvotāju iesaistes mehānismu izmantošanā 
attīstības plānošanas procesā un plānošanas 
dokumentu īstenošanas uzraudzībā vietējā līmenī 
gan Latvijā, gan citās ES valstīs 

• PROCESĀ, pētījuma izstrādi plānots pabeigt 
septembrī 

Vietējo pašvaldību 
politiķu un attīstības 

plānotāju zināšanu un 
prasmju pilnveide 

kvalitatīvā attīstības 
plānošanā un iedzīvotāju 

iesaistes mehānismu 
izmantošanā, nodrošinot 

pašvaldību attīstības 
plānu sasaisti ar reģiona 

un nacionāla līmeņa 
plānošanas sistēmu 



 

AKTIVITĀTES III 

•Rīgas plānošanas reģiona statistikas 
teritoriju sistēmas koncepcijas izstrāde, kas 
kalpotu kā instruments attīstības plānošanas 
procesā, ietverot informāciju par publisko 
pakalpojumu izvietojumu/pieejamību reģionā 

 

 

•Statistikas teritoriju datubāzes izveide 
 

 

•PROCESĀ, plānots pabeigt decembrī   
 

Statistikas teritoriju 
sistēmas izveide Rīgas 

plānošanas reģionā 
kvalitatīvai attīstības 

plānošanai un 
uzraudzībai   



 

 

 

 

 

 

 

SEMINĀRU LAIKA PLĀNS (PROVIZORISKS) 

2013.gads 

Jan 

Feb Informatīvs seminārs attīstības plānotājiem 

Mar Informatīvs seminārs vietējo pašvaldību politiķiem 

Apr 

Mai 2 dienu apmācību seminārs attīstības plānotājiem 

Jun Seminārs par reģiona statistikas teritoriju datu modeļa izstrādi 

Jul Seminārs par reģiona statistikas teritoriju datu modeļa izstrādi 

Aug Seminārs par sabiedrības iesaisti attīstības plānošanā 

Sep 2 dienu apmācību seminārs attīstības plānotājiem 

Okt Seminārs par reģiona statistikas teritoriju modeli, datu bāzi 

Nov 2 dienu apmācību seminārs attīstības plānotājiem 

Dec Seminārs par reģiona statistikas teritoriju modeli, datu bāzi 

Noslēguma seminārs attīstības plānotājiem un politiķiem 



UZ SADARBĪBU!  
INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU RPR INTERNETA VIETNĒ 

HTTP://WWW.RPR.GOV.LV/PUB/INDEX.PHP?ID=478 

Laura Cimža, projekta vadītāja 

Laura.cimza@rpr.gov.lv 

Tālr.:   + 371 6 7559821 Mob.t.: + 371 29487517 

 

 

 

 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā 

ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
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