
2013. gada_______________

Vienošanās Nr.  _______________

Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas

1. 

06.2013. 06.2013. - Uzsākta partnera progresa 

pārskata sagatavošana; tiks 

iesniegta pēc perioda beigām, 

t.i., 15.07.2013.

Sagatavota partnera 

progresa atskaite un 

iesniegta izvērtēšanai ; 

uzsākta papildus 

informācijas sagatavošana 

04.2013. 12.2013. - Nodrošināta dalība sanāksmēs 

13.06.2013, 26.06.2013.

-

04.2013. 04.2013. - Noorganizētas projekta 

partneru darba sanāksme, 

Uzraudzības grupas sanāksme, 

Projekta atklāšanas seminārs 

Siguldā 16.-17.04.2013.

-

Pielikums Nr.3/ sf

Izpilde 2. ceturksnī

Darba plāna atskaite par 2013.gada 3. ceturksni

(par ES fondu un citās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu)

Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnī

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.) / Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

projekts „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponenetes attīstība Latvijā un Igaunijā ("Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and 

Estonia (Riverways)); EU43385

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

1.1.2. Nodrošināta dalība 

projekta partneru sanāksmēs, 

tai skaitā, lietojot IT resursus 

(12).

1.1.

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

1.1.3. Noorganizētas projekta 

partneru sanāksmes (3).

Projekta 

koordinēšana

1.1.1. Sagatavota projekta 

partnera progres atskaite (1).

1



Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

04.2013. 12.2013. Nodrošināta informācijas 

apmaiņa, aktuālo 

jautājumu koordinēšana, 

konsultāciju sniegšana 

projekta uzsākšanas, 

uzskaites jautājumos, katra 

partnera individuālo 

investīciju plānošanā. 

Nodrošināta informācijas 

apmaiņa, aktuālo jautājumu 

koordinēšana, konsultāciju 

sniegšana iepirkumu un 

mērķdotāciju saņemšanas 

jautājumos. 

Nodrošināta informācijas 

apmaiņa, aktuālo jautājumu 

koordinēšana, konsultāciju 

sniegšana iepirkumu un 

mērķdotāciju saņemšanas 

jautājumos. 

04.2013. 12.2013. Nodrošināta līdzdalība 2 

darba semināros par 

projekta uzsākšanas 

tehniskajiem jautājumiem. 

- Nodrošināta dalība 

sanāksmē 04.09.2013., 

13.09.2013. par projekta 

ieviešanu kopumā, 

aktuālajiem tematiem.

04.2013. 09.2013. - Izstrādāta metodika pētījuma 

veikšanai. Sakarā ar projekta 

ieviešanas aizkavēšanu, 

pētījums nav uzsākts. 

Uzsākts pētījums. Tā 

izpildes laiks 15.01.2014.

09.2013. 11.2013. - - 13.09.2013.notika diskusija 

par Abavas upes 

apsaimniekošanas 

jaut.Sabilē, sadarbojoties ar 

KPR.

09.2013. 12.2013. - - Pētījuma ietvaros sākta 

ieskicēt reģiona identitāte un 

ūdenstūrisma attīstības 

perspektīvas. Darbs 

tupināsies līdz 15.01.2014.

10.2013. 03.2014. - - -

1.2.3. Izstrādāta reģiona vizuālā 

identitāte ūdens tūrisma jomā,  

nozares attīstības plāns, 5 jauni 

tūrisma produkti, mārketinga 

stratēģija

1.2.4. Nodrošināta līdzdalība Q-

Latvija standarata sistēmas 

izstrādē ūdenstūrismam

1.1.4. Nodrošināta RPR 

teritorijā esošo projekta 

partneru (11) koordinēšana, 

metodiksais atbalsts

1.1.

1.2. 1.2.1. Apzinātas mērķa grupas 

(pakalpojuma sniedzēji, 

lietotāji, citas iesaistītās puses), 

veikta situācijas izpēte 

(piedāvājums, pieprasījums, 

nozares problemātika) (1) 
1.2.2. Noorganizēts diksusiju 

cikls ar iesaistītajām mērķa 

grupām (4)

Projekta 

koordinēšana

1.1.5. Nodrošināta līdzdalība 

projekta Vadošā partnera 

organizētajās aktivitātēs

Jaunu ūdens Tūrisma 

produktu izstrāde 

RPR 
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

06.2013. 09.2013. - - Sadarbībā ar KPR un VPR 

noorganizēta 3 dienu 

pieredzes apmaiņas vizīte 

Igaunijas ūdenstūrisma 

uzņēmējiem, nodrošinot gan 

tikšanos ar līdzīgiem 

uzņēmumiem Latvijā 

pieredzes apmaiņai, gan 

iepazīšanos ar 

interesantākajiem 

pakalpojumiem, gan arī 

citiem nozares pārstāvjiem, 

piem., laivu ražotājiem. 

Vizīte notika 1.-3.10.2013.; 

tajā piedalījās 26 pārstāvji 

no EE.    
09.2013. 03.2014. - - Uzsākts darbs pie idejām 

pētījuma ietvaros. 

09.2013. 03.2014. - - Uzsākts darbs pie idejām 

pētījuma ietvaros. 

09.2013. 03.2014. - - Uzsākts darbs pie idejām 

pētījuma ietvaros. 

09.2013. 03.2014. - - Uzsākts darbs pie idejām 

pētījuma ietvaros. 

2.                                                                                                                                                 

Mārketinga 

pasākumu ieviešana

1.3.4. Mobilo aplikāciju 

izstrāde par reģona 

ūdenstūrisma piedāvājumu 

sadarbībā ar partneriem 

1.2.

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.) / Centrālās Baltijas Jūras reģiona programmas INTERREG IV A 2007.-

2013.gadam projekts „Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” („The Ancient Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast” (Cult Identity)) ; CB 35

1.3.

1.3.2. Brošūru komplekta 

sagatavošana un izdošana, t.sk., 

detalizēts upju ceļvedis, jūras 

piekrastes piedāvājums u.c. 

1.3.3. Reklāmas videomateriālu 

sagatavošana par reģona 

ūdenstūrisma piedāvājumu (2) 

1.2.5. Noorganizēts pieredzes 

apmaiņas brauciens 

uzņēmējiem - pakalpojumu 

sniedzējiem uz EE

1.3.1. Ūdenstūrisma kartes 

sagatavošana un izdošana 

Jaunu ūdens Tūrisma 

produktu izstrāde 

RPR 
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

01.2013. 08.2013. Sagatavota projekta 

partnera ceturkšņa atskaite 

(1) par 7.periodu 

01.09.2012-31.12.2013; 

atskaite iesniegta 

izvērtēšanai I.līmeņa 

kontroles institūcijā

Nodrošināta skaidrojumu 

sniegšana par 6.perioda 

progresu.

Sagatavota projekta partnera 

ceturkšņa atskaite (1) par 

8.periodu 01.01.2013-

30.04.2013; atskaite iesniegta 

izvērtēšanai I.līmeņa kontroles 

institūcijā.

Sagatavota projekta partnera 

ceturkšņa atskaite (1) par 

9.periodu 01.05.2013-

31.08.2013; atskaite 

iesniegta izvērtēšanai 

I.līmeņa kontroles 

institūcijā.

01.2013. 08.2013. Sagatavots projekta 

progresa pārskats par 

6.periodu (01.05.2012-

31.08.2012); pārskats 

iesniegts programmas ATS 

izvērtēšanai; nodrošināta 

papildus informācijas 

sagatavošana par 5.perioda 

Sagatavots projekta progresa 

pārskats par 7.periodu 

(01.09.2012-31.12.2012); 

pārskats iesniegts programmas 

ATS izvērtēšanai.

Uzsākta projekta progresa 

pārskata par 8.periodu 

(01.01.2013.-30.04.2013.) 

sagatavošana; process 

uzsākts ar novēlošanos , jo 

partneru atskaites tika 

iesniegtas  pēc noteiktā 

termiņa. 
01.2013. 08.2013. Noorganizēta projekta 

Vadības un Uzraudzības 

grupas sēde Rīgā, 

24.01.2013. Visi projekta 

partneri bija pārstāvēti; 

projekta aktuālie ieviešanas 

jautājumi - pārrunāti, 

rezultāti apstiprināti. 

Sagatavoti projekta grozījumi, 

apstiprināti no ATS puses 

26.06.2013.; tiek sagatavotas 

partneru iniciētas izmaiņas 

projekta budžetā. 

Sagatavotas partneru 

iniciētas izmaiņas projekta 

budžetā (3); iesniegtie 

grozījumu pieprasījumi 

saskaņoti ar ATS. 

2.1.2. Sagatavoti projekta 

progresa pārskati (4).

2.1.3. Sagatavošana, vadīšana 

un dalība projekta partneru 

sanāksmēs un semināros (5).

Projekta vadīšana. 2.1.1. Sagatavotas projekta 

partnera ceturkšņa atskaites (3).

2.1.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

01.2013. 08.2013. Nodrošināta regulāra 

saziņa ar partneriem, t.sk., 

organizētas Skype 

konferences aktuālu 

jautājumu operatīvai 

risināšanai; projekts tika 

prezentēts arī Programmas 

ATS rīkotajā projektu 

komunikācijas seminārā un 

rezultātu izstādē Rīgā 

20.02.2013. 

Nodrošināta regulāra saziņa ar 

partneriem, t.sk., organizētas 

Skype konferences aktuālu 

jautājumu operatīvai 

risināšanai.

Nodrošināta regulāra saziņa 

ar partneriem, t.sk., 

organizētas Skype 

konferences aktuālu 

jautājumu operatīvai 

risināšanai.

2.2. Objektu marķēšana 

dabā, t.sk., 

informācijas stendu, 

ceļa norāžu zīmju 

izstrāde, dizaina un 

izvietojuma 

saskaņošana ar 

atbildīgajām 

institūcijām, 

patapinājuma līgumu 

sagatavošana, 

slēgšana.  

01.2013. 08.2013. Sagatavoti sadarbības 

līgumi starp RPR, 

pašvaldībām un vajadzības 

gadījumā arī zemju 

ipašniekiem par stendu un 

zīmju uzstādīšanu. 4 līgumi 

ir jau parakstīti, pārējie 

atrodas saskaņošanas  

stadijā ar iesaistītajām 

pusēm. 

Sagatavota informācija 

zīmju un stendu dizaina 

izstrādei.

Veikts iepirkums, noslēgts 

līgums ar izpildītāju par zīmju 

un stendu izgatavošanu un 

uzstādīšanu. Uzstādītas 11 ceļa 

norādes zīmes uz 5 objektiem, 

turpinās darbs pie stendu 

izgatavošanas. 

Stendu (5) izgatavošana un 

uzstādīšana pabeigta; 

sākotnēji izvēlētie objekti 

marķēti dabā. Veikta 

pamatlīdzekļu uzskaite un 

patapinājuma līgumu 

noslēgšana par objektu 

patapināšanu pašvaldībām, 

kuru teritorijā atrodas 

attiecīgais objekts. 

2.3. Paraugtūres pa 5 

objektu 

pilotmaršrutiem 

žurnālistiem un 

tūrisma pakalpojumu 

operatoriem.

04.2013. 06.2013. Aktivitāti plānots īstenot 2. 

ceturksnī.

Nodrošināta projekta vadītājas 

līdzdalība partneru 

organizētajās publicitātes tūrēs 

(5), lai nodrošinātu 

informācijas apmaiņu par 

projektu kopumā; noorganizēta 

publicitātes tūre (1)  

žurnālistiem un tūrisma 

profesionāļiem pa Rīgas 

reģiona maršrutu Siguldas 

apkārtnē 21.06.2013.

-

Dabā marķēti objekti (5), 

izstrādāti, uzstādīti 5 

informācijas centri, 10 ceļa 

norādes zīmes, noslēgti 

patapinājuma līgumi ar 

pašvaldībām, uz kuru zemes 

atrodas objekti. 

2.1.4. Komunikācijas starp 

partneriem, kontroles 

institūcijām u.c. nodrošināšana, 

projekta saturiskā vadība .

Projekta vadīšana. 2.1.

Publicitātes tūres organizēšana 

Latvijas un citu valstu 

žurnālistiem un tūrisma 

pakalpojumu operatoriem 

Rīgas plānošanas reģionā.

Dalība citu partneru reģionu 

organizētajās paraugtūrēs; 

nodrošināta projekta 

publicitāte, izstrādātā produkta 

mārketings.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

2.4. Gavošanās, dalība 

startautiskās tūrisma 

izstādēs (LV, EE, 

SE).

01.2013. 03.2013. Nodrošināta dalība izstādēs 

"Balttour 2013" Rīgā no 7.-

10.02.2013, "Tourest 

2013" Tallinā 14.-

17.02.2013, "Tur 2013" 

Gēteborgā 20.-24.03.2013.

Izstāžu rezultātā 

popularizēti projekta 

rezultāti, reģioni, izstrādātā 

mājas lapa / e-muzejs 

www.ancientsites.eu. 

Aktivitāšu rezultātā e-

muzeja apmeklējums 

pieaudzis vidēji par 62% ; 

pēc izstādēm apmeklējuma 

tendence saglabājas 

pieaugoša.

- -

2.5. Projekta mājas 

lapas/virtuālā muzeja 

attīstība.

01.2013. 08.2013. Turpinās darbs pie e-

muzeja pilnveides, 

precizējot datu bāzes 

informāciju, piemēram, 

objektu izvietojumu uz 

interaktīvās kartes, valodas 

kļūdas igauņu, zviedru 

valodās u.c.

Turpinās darbs pie e-muzeja 

pilnveides, precizējot datu 

bāzes informāciju. 

Turpinās darbs pie e-muzeja 

pilnveides, precizējot un 

pilnveidojot datu bāzes 

informāciju. 

Sagatavoti materiāli, 

nodrošināta dalība tūrisma 

gadatirgos (3), nodrošināta 

projekta publicitāte, izstrādātā 

produkta mārketings.

Pilnveidots virtuālais muzejs -  

mājaslapa; novērstas kļūdas, 

papildināta informācija.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

2.6. Projekta noslēguma 

konferences, 

festivāla 

organizēšana, dalības 

nodrošināšana. 

07.2013. 08.2013. Aktivitāti plānots īstenot 3. 

ceturksnī.

Uzsākts darbs pie programmas 

sagatavošanas kopā ar 

atbildīgo partneri. 

Noorganizēta projekta 

noslēguma konference 

09.08.2013.Tērvetē; 

pasākumā piedalījās vaikāk, 

kā 50 dalībnieki; laikā no 

10.11.08.2013. Tērvetē tika 

organizētiu Seno tradīciju 

svētki, atspoguļojot projekta 

tematiku plašam 

apmeklētāju lokam. 
3.

01.2013. 08.2013. Iesniegti precizējumi 

VRAA par 6.ceturkšņa 

atskaiti (09.-12.2012). 

Projekts pagarināts līdz 

08.2013. 

Iesniegta 7.ceturkšņa atskaite Saņemts VRAA (1.līmeņa 

finanšu kontroles atzinums) 

par 7.ceturkšņa pārskatu

Tiek gatavota 8.cetrukšņa 

atskaite iesniegšanai VRAA.

01.2013. 08.2013. Dalība projekta partneru 

sanāksmē tiešsaistē 

(16.01.); Dalība projekta 

partneru sanāksmē Orebro, 

Dalība projekta partneru divās 

sanāksmēs tiešsaistē 30.05. un 

03.06.

Dalība projekta partneru 

sanāksmē Tallinnā 21.08.13.

01.2013. 08.2013. Informācija par projekta 

aktualitātēm ievietota RPR 

mājas lapā (3 x); 

informācija sagatavota un 

iesniegta vadošājam 

partnerim par aktualitatēm 

projektā RPR (1x).

Informācija par projekta 

aktualitātēm ievietota RPR 

mājas lapā (3 x); informācija 

sagatavota un iesniegta 

vadošajam partnerim par 

aktualitatēm projektā RPR 

(1x). VDT Foruma 

komunikācijas pasākumu 

Informācija par projekta 

aktualitātēm ievietota RPR 

mājas lapā (1 x); informācija 

sagatavota un iesniegta 

vadošajam partnerim par 

aktualitatēm projektā RPR 

(1x). 

3.1. Projekta 

koordinēšana.

3.1.3. Komunikācijas pasākumi 

un projekta rezultātu 

izplatīšana projekta 

mērķagrupām (pastāvīgi sask.ar 

partnera komunikāciju plānu).

69.07.00 RPR INTERREG IV A projekts „Globālās vīzijas nodrošināšana Baltijas videi draudzīgās tehnoloģijas jomā”

(Enabling a Global Vision for the Baltic Cleantech Industry); CB 34

3.1.1. Sagatavotas projekta 

partnera ceturkšņa atskaites (1).

3.1.2. Dalība projekta partneru 

sanāksmēs un semināros (4).

Noorganizēta projekta 

noslēguma konference (1), 

festivāls ar kultūras 

programmu.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

3.2. Sadarbības 

sekmēšana videi 

draudzīgo 

tehnoloģiju nozares 

atbalstam reģionā.

01.2013. 08.2013. Noris darbs pie kontaktu 

veidošanas semināra. 

Plānots 2013.g.2.ceturksnī 

(projekts pagarināts līdz 

08.2013.). Izstrādāta 

Noorganizēts kontaktu 

veidošanas forums VDT 

uzņēmumiem 2013.g.22.maijā 

Rīgā; pavisam 70 

dalībniekiem.

Izpilde pabeigta 2.ceturksnī.

01.2013. 08.2013. 3 RPR pārstāvju dalība 

politikas veidotāju 

simpozijā Orebro, 

Zviedrija 

Izpilde pabeigta 1.ceturksnī Izpilde pabeigta 1.ceturksnī.

 01.2013. 08.2013. Plānots 2013.g.2.ceturksnī Plānota 5 RPR pārstāvju dalība 

projekta Nolsēguma 

konferencē š.g.21.augustā 

Tallinna. RPR prezentēs 

5 RPR pārstāvju dalība 

projekta Noslēguma 

konferencē 21.08.13.

4.

01.2013. 12.2013. Sagatavota 3. ceturkšņa 

atskaite 1. līmeņa finanšu 

kontrolei.

Sagatavota 4. ceturkšņa 

atskaite 1. līmeņa finanšu 

kontrolei.

Sagatavota 5. ceturkšņa 

atskaite 1. līmeņa finanšu 

kontrolei.

01.2013. 12.2013. Piedalīšanās projekta 

partneru sanāksmē Turku 

no 10.-13.februārim.

Piedalīšanās projekta partneru 

sanāksmē Rīgā 22.05

Piedalīšanās projekta 

partneru sanāksmē 

Helsinkos 06.09.

01.2013. 12.2013. Darba grupas līderu 

sanāksmes organizēšana 

Rīga 26.marts.

Nav attiecināms uz šo pārskata 

periodu.

Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

01.2013. 12.2013. Nodrošināta iekšējā un 

ārējā komunikācija 

(pastāvīgi saskaņā ar 

projekta komunikācijas 

plānu).

Nodrošināta iekšējā un ārējā 

komunikācija (pastāvīgi 

saskaņā ar projekta 

komunikācijas plānu).

Nodrošināta iekšējā un ārējā 

komunikācija (pastāvīgi 

saskaņā ar projekta 

komunikācijas plānu).

3.3.

Projekta koordinēšana.4.1.1. Sagatavotas projekta 

partnera ceturkšņa atskaites (2).

4.1.

Dalība projektu 

pasākumos, ko 

organizē citi projekta 

partneri.

4.1.2. Dalība projekta partneru 

sanāksmēs (2).

3.3.2.Rīgas plānošanas reģiona 

pārstāvju dalība projekta 

noslēguma seminārā Tallinā, 

Igaunijā.
69.07.00 INTERREG IVA programmas projekts"Inovatīvi pakalpojumi pasaules talantu piesaistei Baltijas jūras reģionam " (Innovative Services for International Talents - Easier Access 

to the CBSR)/ EXPAT; CB55

4.1.3. Projekta partneru 

sanāksmju organizēšana (1).

3.2. 1. Noorganizēts viens 

kontaktu veidošanas seminārs 

Rīgas reģionā ar mērķi 

intensificēt iesaistīto pušu 

savstarpēju sadarbību (1). 

3.3.1. Rīgas plānošanas reģiona 

pārstāvju dalība politikas 

veidotāju simpozijā Orebro, 

4.1.4. Iekšējās un ārējās 

komunikācijas nodrošināšana 

(pastāvīgi saskaņā ar projekta 

komunikācijas plānu).

8



Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

01.2013. 12.2013. Papildināta informācija par 

esošajiem sociālajiem 

tīkliem un pieejamajiem 

pakalpojumiem.

Papildināta informācija par 

esošajiem sociālajiem tīkliem 

un pieejamajiem 

pakalpojumiem.

Papildināta informācija par 

esošajiem sociālajiem 

tīkliem un pieejamajiem 

pakalpojumiem.

01.2013. 12.2013. Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

Nav attiecināms uz šo pārskata 

periodu.

Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

01.2013. 12.2013. Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

Izpētes vizīte Gruzijā ( ar JTS 

saskaņojumu veikti grozījumi, 

Kazahstanas vietā Gruzija) 

13.06-19.06

Izpētes vizīt Gruzijā no 

13.06-19.06

01.2013. 12.2013. Noticis seminārs ar 

ārvalstu studentiem 

Nav attiecināms uz šo pārskata 

periodu.

Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

01.2013. 12.2013. Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

Izstrādāts darba pakas WP4 

daraba plāns.

Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu.

01.2013. 12.2013. Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu. 

Sagatavots ziņojums par 

esošajiem pakalpojumiem 

CBJR.

Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu. 

01.2013. 12.2013. Nav attiecināms uz šo 

pārskata periodu. 

Piedalīšanās konferencē 21.05. Seminārs par izpētes 

rezultātiem18.09 Rīgā.

5.

06.2013. 12.2013. - Uzsākts darbs pie pirmās 

pārskata atskaites gatavošanas.

Sagatavota informācija 

programmas sistēmā Presage

04.2013. 12.2013. - Dalība pirmajā projekta 

sanāksmē Mančestrā 

(Lielbritānija), 04.2013.

-

04.2013. 12.2013. - n/a (URBACT programmas 

izsludinātais seminārs jūnijā 

tika atcelts)

Dalība programmas 

organizētajā Vasaras 

universitātē Dublinā, 

08.2013.

04.2013. 12.2013. - Sagatavota informācija par 

projektu ievietošanai RPR 

mājas lapā.

Sagatavota informācija RPR 

mājas lapā.

4.2. Esošo sociālo tīklu 

un imigrantiem 

pieejamo 

pakalpojumu 

identificēšana.

5.1.

4.3. Informācijas 

nodrošināšana 

potenciālajiem 

imigrantiem viņu 

mītnes valstīs.

4.3.1. Izpētes vizītes 

Kazahstānā (2).

4.2.2. Mācību vizītes Dānijā un 

Zviedrijā (2).

Uz imigrantiem 

orientētu 

pakalpojumu 

attīstība.

4.4.1. Darba pakas darba plāna 

izstrāde.

4.3.2. Seminārs ar iesaistītajām 

pusēm (1).

Projekta koordinēšana

4.4.

5.1.3. Dalība programmas 

organizētajos semināros, 

atbalsta pasākumos

5.1.4. Komunikācijas un 

informācijas pasākumu 

veikšana

5.1.2. Dalība projekta partneru 

sanāksmēs, semināros un 

konferencēs

4.4.2. Ziņojums par esošajiem 

pakalpojumiem centrālās 

Baltijas jūras reģionā un 

4.4.3. Seminārs ar iesaistītajām 

pusēm (1).

5.1.1. Projekta atskaišu 

sagatavošana

69.07.00 URBACT II programmas projekts "CSI Europe", City Sustainable Investment in Europe, "Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā", Nr. 5537

4.2.1. Sagatavota informācija 

partneriem, par esošajiem 

sociālajiem tīkliem un 

pieejamajiem pakalpojumiem.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

04.2013. 12.2013. - Uzsākts darbs pie darba grupas 

dalībnieku apzināšanas.

Iveidota darba grupa 

(ULSG), Rīkojums Pr.101-p

06.2013. 12.2013. - n/a (Finansējums projektam 

saņemts 28.06.2013.)

Noorganizēta darba grupas 

sanāksme, 11.09.2013.

5.3. RPR rīcības plāna 

izstrāde

06.2013. 12.2013. - Veiktas konsultācijas ar 

vadošo partneri par rīcības 

plāna izstrādi.

Veiktas konsultācijas ar 

pašvaldībām un vadošo 

partneri par rīcības plāna 

izstrādi.
6.

06.2013. 12.2013. -
Uzsākts darbs pie pirmās 

pārskata atskaites gatavošanas.

Sagatavota informācija 

programmas sistēmā 

Presage.

04.2013. 12.2013. - Dalība pirmajā projekta 

sanāksmē Viladekans 

(Spānija), 05.2013.

-

04.2013. 12.2013. -

n/a (URBACT programmas 

izsludinātais seminārs jūnijā 

tika atcelts)

Dalība programmas 

organizētajā Vasaras 

universitātē Dublinā (Rīgas 

un Jūrmalas pārstāvji), 

04.2013. 12.2013. - Sagatavota informācija par 

projektu ievietošanai RPR 

mājas lapā.

Sagatavota informācija RPR 

mājas lapā.

04.2013. 12.2013. -

Uzsākts darbs pie darba grupas 

dalībnieku apzināšanas.

Iveidota darba grupa 

(ULSG), Rīkojums Pr.102-p

06.2013. 12.2013. -
n/a (Finansējums projektam 

saņemts 28.06.2013.)

Noorganizēta darba grupas 

sanāksme, 10.09.2013.

7. 

6.1.3. Dalība programmas 

organizētajos semināros, 

atbalsta pasākumos

Projekta koordinēšana

5.2. RPR darba (ULSG) 

grupas organizēšana 

un vadīšana

6.1.1. Projekta atskaišu 

sagatavošana

6.1.2. Dalība projekta partneru 

sanāksmēs, semināros un 

konferencēs

6.2. RPR darba (ULSG) 

grupas organizēšana 

un vadīšana

6.2.1. RPR darba grupas 

izveide

6.2.2. Darba grupas sanāksmju 

organizēšana

6.1.

6.1.4. Komunikācijas un 

informācijas pasākumu 

veikšana

5.2.1. RPR darba grupas 

izveide

70.05. Eiropas Sociālā fonda/Eiropas regionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 

nodrošināšanai,; VSID/TP/CFLA/11/14/017

5.2.2. Darba grupas sanāksmju 

organizēšana

Uzsākt darbu pie RPR rīcības 

plāna koncepcijas

69.07.00 URBACT II programmas projekts "USE Act", Urban Sustainable Environmental Actions, „Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei”, Nr. 4618
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

7.1. Publicitātes 

pasākumi ar 

plašsaziņas līdzekļu 

palīdzību.

01.2013. 12.2013. Sagatavotas  publikācijas, 

preses relīzes medijiem (4).

Sagatavotas  publikācijas, 

preses relīzes medijiem (8).

Sagatavotas  publikācijas, 

preses relīzes medijiem (8).

7.2. Nodrošināta 

informācija par ES 

struktūrfondu 

finanšu piesaistes 

iespējām.

01.2013. 12.2013. Regulāri aktualizēta Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra mājaslapa.

Regulāri aktualizēta Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra mājaslapa.

Regulāri aktualizēta Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra mājaslapa.

7.3. Informatīvo 

semināru, 

konferenču, 

informatīvo dienu un 

apmācību 

organizēšana.

01.2013. 12.2013. Noorganizēti informatīvie 

semināri, konferences, 

informatīvās dienas un 

apmācības par ES 

struktūrfondiem (2 

pasākumi).

Noorganizēti informatīvie 

semināri, konferences, 

informatīvās dienas un 

apmācības par ES 

struktūrfondiem (5 pasākumi).

Noorganizēti informatīvie 

semināri, konferences, 

informatīvās dienas un 

apmācības par ES 

struktūrfondiem (3 

pasākumi).

7.4. Darbinieku dalība 

citu institūciju 

organizētos 

semināros, 

apmācībās, 

konferencēs ES 

fondu jautājumos 

Latvijā un citās ES 

valstīs.

01.2013. 12.2013. Dalība Zemgales 

plānošanas reģiona 

organizētā pasākumā (4 

darbinieki).

Dalība Bulgārijas ES 

struktūrfondu informācijas 

centru organizētajā pieredzes 

apmaiņas pasākumā (2 

darbinieki).

-

7.5. Projekta 

administrēšana. 

01.2013. 12.2013. Nodrošināta projekta 

ieviešanas kontrole un 

finanšu uzraudzība.

Nodrošināta projekta 

ieviešanas kontrole un finanšu 

uzraudzība.

Nodrošināta projekta 

ieviešanas kontrole un 

finanšu uzraudzība.

8. Intelligent Energy Europe  programma "Build up Skills - Latvija"

Efficient Energy Building Roadmap for Latvia / IEE/11/BWI/507/SI2.604357

Sagatavotas 20 publikācijas, 

preses relīzes medijiem.

Dalība citu institūciju 

organizētos semināros, 

apmācībās, konferencēs (5 

darbinieki).

Nodrošināta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona teritorijā 

par ES struktūrfondu finanšu 

piesaistes iespējām, regulāri 

aktualizējot informāciju Rīgas 

plānošanas reģiona ES Noorganizēti informatīvie 

semināri, konferences, 

informatīvās dienas un 

apmācības par ES 

struktūrfondiem (24 pasākumi).

Nodrošināta projekta 

ieviešanas kontrole un finanšu 

uzraudzība. Projekta progresa 

pārskatu un maksājuma 

pieprasījuma sagatavošana, to 

iesniegšana kontroles 

institūcijām.  
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

05.2013. 05.2013. Aktivitāti plānots veikt 2. 

ceturksnī.

Lai arī projekta noslēdzies 

30.04.2013., projekta gala 

atskaites nodošanas termiņš - 

21.07.2013. Aktivitāte tiks 

Atskaite iesniegta 

21.07.2013., norit prasīto 

precizējumu iesniegšana

05.2013. 05.2013. Aktivitāti plānots veikt 2. 

ceturksnī.

Sanāksme organizēta 

10.05.2013.

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

05.2013. 05.2013. Aktivitāti plānots veikt 2. 

ceturksnī.

Uzraudzības komitejas 

sanāksme netika organizēta, jo 

tikšanās ar komitejas locekļiem 

notika individuālā ceļā 

projekta aktivitātes  ietvaros.

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

01.2013. 12.2013. Informācija tiek atjaunota 

regulāri.

Informācija tiek atjaunota 

regulāri.

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.; papildus 

informācija tiek papildināta 

pēc nepieciešamības.

01.2013. 05.2013. Istrādāta un izplatīta 

projekta avīze, elektroniska 

versija.

Iespiests Rīcības plāns (2000 

eksemplāri) un Build Up Skills 

Izdevums (2000 eksemplāri), 

nodrošinātas preses relīzes un 

tv sižets

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

01.2013. 02.2013. Aktivitāte izpildīta. Aktivitāte izpildīta. Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

01.2013. 02.2013. Aktivitāte izpildīta, 

sanāksme organizēta 

6.03.2013.

Aktivitāte izpildīta. Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

01.2013. 02.2013. Aktivitāti plānots īstenot 

04.2013.

Aktivitātes izpildīta. Iespiesti 

2000 eksempl.

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

Vadlīniju un rīcības 

plāna izstrāde.

8.2.4.Vadlīniju un rīcības plāna 

prezentēšana un apstiprināšana 

projekta  uzraudzības komitejai 

(1).

8.2.5. Vadlīniju un rīcības 

plāna dizaina izstrāde, 

maketēšana (1), drukāšana (1).

8.2.

8.1. Projekta vadība. 8.1.1. Sagatavota projekta 

noslēguma atskaite (1).

8.1.2. Projekta partneru 

sanāksmju organizēšana (1).

8.1.3. Projekta uzraudzības 

komitejas sanāksmju 

organizēšana (1).

6.1.4.Projekta mājas lapas 

uzturēšana (patstāvīgi).

8.1.5.Projekta komunikāciju 

aktivitātes: preses relīžu 

sagatavošana, izplatīšana, tv, 

radio.

8.2.1.Izstrādātas vadlīnijas un 

rīcības plāns (1).
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

01.2013. 02.2013. Aktivitāte izpildīta. Aktivitāte izpildīta. Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

01.2013. 02.2013. Aktivitāte izpildīta. Aktivitāte izpildīta. Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

04.2013. 04.2013. Aktivitāti plānots veikt 2. 

ceturksnī.

Organizēta (1) tikšanās 

15.05.2013.

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

03.2013. 03.2013. Organizēta tikšanās ar IZM 

(1), plānotas tikšanās aprīļa 

mēnesī.

Notikušas (3) individuālas 

tikšanās ar VARAM, EM, LM

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

03.2013. 03.2013. Organizētas (3) tikšanās, 

papildus plānotas tikšanās 

aprīļa mēnesī.

Aktivitāte izpildīta. Notkušas 

tikšanās ar  Mālpils 

vidusskolu, KNAUF, BUTS 

uc. Organizācijām.

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

04.2013. 04.2013. Aktivitāti plānots veikt 2. 

ceturksnī.

Aktivitāte izpildīta, atbildīgais 

par to ZPR

Aktivitātes pabeigtas, 

projekts noslēdzies 

21.05.2013.

8.4. Informācijas par 

projektu 

nodrošināšana EK 

atbildīgajai 

institūcijai EACI.

05.2013. 05.2013. Aktivitāti plānots veikt 2. 

ceturksnī.

Gala atskaites nodošanas 

termiņš - 21.07.2013. 

Aktivitāte tiks izpildīta 

3.ceturksnī.

Atskaite iesniegta, norit 

precizējumu iesniegšana

9.

9.1. Semināru un 

apmācību 

organizēšana. 

01.2013. 03.2013. Sekmīgi noorganizēti un 

novadīti trīs mācību 

semināri: "Finansējuma 

piesaiste no ES teritoriālās 

sadarbības un Eiropas 

Kopienas programmām", 

- -

8.3.2.Tikšanās ar valsts 

institūcijam un valsts līmeņa 

organizācijām (4).

Vadlīniju un rīcības 

plāna izstrāde.

8.3. Vadlīniju un rīcības 

plāna apstiprināšana

8.3.4. Ieviešanas plāna 

tulkošana un elektroniska 

izplatīšana.

8.3.1. Nacionāla līmeņa 

konferences organizēšana 

vadlīniju un rīcības plāna 

8.2.

8.4.1. Atskaites (1) un slaidu 

sagatavošana  EACI (1).

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda  projekts " ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III"; 

1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/083

9.1.1. Noorganizēti 3 mācību 

semināri.

8.3.3.Tikšanās ar reģionālajām 

institūcijam un reģionālā 

līmeņa organizācijām (4).

8.2.6. Vadlīniju un rīcības 

plāna  tulkošana (1).

8.2.7. Publicēšana projekta 

partneru, ekspertu mājas lapās.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

01.2013. 03.2013. Rīgas plānošanas reģiona 

mājas lapā ievietota 

aktuālākā informācija par 

projekta norisi. (4)

- -

01.2013. 03.2013. Rīgas plānošanas reģiona 

mājas lapā ievietota 

aktuālākā informācija par 

projekta norisi. (4) Veikta 

video publikācija interviju 

veidā. (1)

- -

01.2013. 03.2013. Izsūtītas preses relīzes par 

semināra norisi. (3) 

- -

02.2013. 03.2013. Uzsākta Informācijas 

apkopošana par projekta 

rezultātiem.

Sagatavoti un izplatīti projekta 

rezultāti.

-

04.2013. 04.2013. Projekta maksājuma 

pieprasījuma sagatavošana 

iesniegšanai 

administrējošajai 

institūcijai.

Iesniegts projekta maksājuma 

pieprasījums projekta 

administrējošajā institūcijā 

-

04.2013. 04.2013. Projekta progresa pārskata 

sagatavošana iesniegšanai 

administrējošajai 

institūcijai. 

Iesniegts projekta progresa 

pārskats projekta 

administrējošajā institūcijā 

-9.3.2. Projekta progresa 

pārskata sagatavošana un 

iesniegšana projekta 

administrējošajai institūcijai.

9.2. Projekta publicitātes 

nodrošināšana.

9.3.1. Projekta maksājuma 

pieprasījuma sagatavošana un 

iesniegšana projekta 

administrējošajai institūcijai.

9.2.3. Preses relīžu 

sagatavošana un izsūtīšana  

vietējā, reģionālā un nacionālā 

līmeņa medijiem par projekta 

uzsākšamu, semināriem (3).

9.2.1. Informācijas ievietošana 

par projekta aktualitātēm Rīgas 

plānošanas reģiona interneta 

vietnē.

9.3. Projekta 

koordinēšana.

9.2.2. Komunikācijas pasākumi 

un projekta rezultātu 

izplatīšana projekta 

mērķagrupām.

9.2.4. Projekta rezultātu 

sagatavošana un izplatīšana.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

01.2013. 01.2013. Pārskata par Eiropas 

Savienības fondu 

līdzfinansētā projekta 

mērķa grupām un 

horizontālo prioritāšu 

ieviešanu sagatavošana 

iesniegšanai 

administrējošajai 

institūcijai. 

- -

10.

10.1. Projekta vadība, 

saturiskā un finanšu 

uzraudzība.

01.2013. 12.2013. Ar 04.02.2013. rīkojumu 

izveidota projekta 

uzraudzības komiteja. 

Uzraudzības komitejas 

pārstāvji par projekta 

ieviešanas gaitu informēti, 

nosūtot elektroniski 

sagatavotu ziņojumu 

(13.03.13.). Saskaņā ar 

23.05.2013. vienošanās 

grozījumiem Nr.2 projekta 

Uzraudzības komitejas 

pārstāvji par projekta 

ieviešanu tiek informēti 

elektroniski (informatīvi e-

pasti nosūtīti 02.05.13., 

28.06.13).

Sagatavots 11.04.13. projekta 

Informatīvais pārskats Nr.1 un 

Maksājumu pieprasījums Nr.1. 

Saskaņā ar 23.05.2013. 

vienošanās grozījumiem Nr.2 

projekta Uzraudzības 

komitejas pārstāvji par 

projekta ieviešanas gaitu tiek 

informēti elektroniski 

(informatīvi e-pasti nosūtīti 

02.05.13., 28.06.13).

Sagatavots 12.07.13. 

projekta Progresa pārskats 

Nr.1 un Maksājumu 

pieprasījums Nr.2.

9.3. Projekta 

koordinēšana.

9.3.3. Pārskata par Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansētā 

projekta mērķa grupām un 

horizontālo prioritāšu ieviešanu 

sagatavošana un iesniegšana  

projekta administrējošajai 

institūcijai.

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda projekts "Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā" 

Sagatavotas 4 atskaites, 

noorganizētas 4 uzraudzības 

komitejas sanāksmes.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

10.2. Novadu ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 

un attīstības 

programmu izstrādes 

metodoloģijas 

pilnveide.

01.2013. 10.2013. Metodoloģiskais materiāls 

tiks izstrādāts 2.-

4.ceturksnī.

Sagatavota metodoloģiskā 

materiāla izstrādes koncepcija 

un satura ietvars. 

Metodoloģiskā materiāla 

izstrāde turpināsies 3.-

4.ceturksnī.

Metodoloģiskā materiāla 

izstrāde turpināsies 

4.ceturksnī.

10.3. Sabiedrības iesaistes 

plānošanā labās 

prakses apkopošana.

04.2013. 10.2013. Pētījums - izvērtējums tiks 

izstrādāts 3.-4.ceturksnī.

Pētījums - izvērtējums tiks 

izstrādāts 3.-4.ceturksnī.

Izstrādāts pētījums - 

izvērtējums.

10.4. Statistikas teritoriju 

veidošana.

04.2013. 10.2013. Notiek darbs pie statistikas 

teritoriju veidošanas 

koncepcijas iztrādes, kas 

turpināsies 2.-4.ceturksnī. 

Statistikas teritoriju datu 

bāze tiks iztrādāta 3.-

4.ceturksnī

Sagatavots statistikas teritoriju 

koncepcijas izstrādes darba 

progresa ziņojums, turpinās 

darbs pie statistikas teritoriju 

veidošanas koncepcijas 

iztrādes, kas turpināsies 3.-

4.ceturksnī. Statistikas 

teritoriju datu bāze tiks 

iztrādāta 3.-4.ceturksnī

Sagatavots statistikas 

teritoriju koncepcijas 

izstrādes darba progresa 

ziņojums, turpinās darbs pie 

statistikas teritoriju 

veidošanas koncepcijas 

iztrādes, kas turpināsies 

4.ceturksnī. Notiek 

statistikas teritoriju 

pamatnes sagatavošana ĢIS 

rīku izmantošanai, datu bāze 

tiks iztrādāta 4.ceturksnī.

10.5. Apmācību semināri. 01.2013. 12.2013. Noorganizēti 2 semināri. 

Ar 21.02.13. vienošanās 

grozījumiem Nr.1 

palielināts semināru skaits 

(7 semināri). Ieviešot 

projektu plānoti grozījumi, 

kas paredzētu vēl papildus 

semināru organizēšanu.    

Noorganizēti 2 semināri. Ar 

23.05.13. vienošanās 

grozījumiem Nr.2 palielināts 

semināru skaits (11 semināri).    

Noorganizēti 3 semināri. 

Izstrādāts metodoloģiskais 

materiāls.

Izstrādāts pētījums - 

izvērtējums.

Noorganizēti 6 semināri 

attīstības plānotājiem un 

politiķiem.

Izstrādāts statistikas teritoriju 

veidošanas modelis/koncepcija, 

izstrādāta statistikas teritoriju 

datu bāze.
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Izpildes 

sākums

Izpildes 

beigas Izpilde 2. ceturksnī Izpilde 3. ceturksnī Izpilde 4. ceturksnīIzpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšan

ai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un 

izpildes termiņi
Izpilde

Nr. p.k. Pasākums

(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

10.6. Publicitātes 

nodrošināšana.

01.2013. 12.2013. Sagatavoti 2 informatīvi 

paziņojumi RPR mājas 

lapā, sagatavota 1 preses 

relīze.

Sagatavoti 2 informatīvi 

paziņojumi RPR mājas lapā, 

sagatavota 1 preses relīze.

Sagatavoti 3 informatīvi 

paziņojumi RPR mājas lapā, 

sagatavota 3 preses relīzes.

Rīgas plānošanas reģiona

administrācijas vadītājs

J. Miezeris

________________________

                         (paraksts)

Datums:

Sagatavoti 4 informatīvie 

paziņojumi Rīgas plānošanas 

reģiona mājas lapā, sagatavotas 

4 preses relīzes.

17


