
Apstiprinu:

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs

_________________

         (E. Bartkevičs)

2010.gada _______________

Izpildes 

sākums Izpildes beigas

1.1.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais 

un septītais punkts. 01.2010. 12.2010. 12.2010. - Sagatavota izvērsta Attīstības programmas struktūra.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais 

un septītais punkts. 01.2010. 06.2010. 06.2010.

Veikta uzņēmēju aptauja un pašvaldību aptauja. 2010.gada 

15.jūnijā, Rīgā organizēts seminārs pašvaldību speciālistiem 

par Rīgas reģiona Ekonomikas profila izstrādi (1). RPR 

Attīstības padomes sēdē sniegta informācija par Ekonomikas 

profila izstrādes rezultātiem. Izstrādāta RPR Ekonomikas 

profila redakcija iesniegšanai RAPLM (1).

Veikta uzņēmēju aptauja un pašvaldību aptauja. 

2010.gada 15.jūnijā, Rīgā organizēts seminārs pašvaldību 

speciālistiem par Rīgas reģiona Ekonomikas profila 

izstrādi (1). RPR Attīstības padomes sēdē sniegta 

informācija par Ekonomikas profila izstrādes rezultātiem. 

Izstrādāta RPR Ekonomikas profila redakcija iesniegšanai 

RAPLM (1).

1.1.2.

Pašvaldību sadarbības tīkla 

izveide reģionā.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais 

un septītais punkts. 01.2010. 12.2010. - - -

1.2.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais 

punkts. 07.2010. 12.2010. 12.2010.  -  - 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais 

punkts. 01.2010. 12.2010. Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1).

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze 

(1).

1.2.2.

Informācijas pieejamības 

nodrošināšana par vietējo 

pašvaldību spēkā esošajiem 

teritorijas plānojumiem.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais 

punkts. 01.2010. 12.2010.

Reģiona mājas lapā pieejama informācija par vietējo 

pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem un 

attīstības programmām.

Reģiona mājas lapā nodrošināta aktuālās informācijas par 

vietējo pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas 

plānojumiem un attīstības programmām pieejamība.

1.3.

1.3.1.

Plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas 

plānojumu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana 

ar plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas 

dokumentiem.

MK not. 1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” 13. 

9.apakš punkts, Teritorijas plānošanas 

likuma 6.panta septītā daļa, 7.panta 

ceturtās daļas 6.punkts. 01.2010. 12.2010.

Sniegti nosacījumi (2) pašvaldību teritorijas plānojumu 

izstrādei šādām pašvaldībām:

-Kandavas novada TP;

-Babītes novadam (grozījumu izstrādei TP).

Sniegti nosacījumi (4): 

- Inčukalna novada Inčukalna pagasta TP grozījumu 

izstrādei;

- Ogres novada teritorijas plānojuma izstrādei;                            

- Kandavas novada TP;

- Babītes novadam (grozījumu izstrādei TP).

1.1.1.

Reģionālās attīstības 

programmas izstrāde.

Reģiona mājas lapā pieejama 

informācija par vietējo 

pašvaldību spēkā esošajiem 

teritorijas plānojumiem.

1.2.1.

RPR attīstības plānošanas 

dokumentu uzraudzība.

Izpilde

Izpilde no gada sākuma

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Aktualizēta RPR Attīstības 

programma (1).

Izstrādāts RPR Ekonomikas 

profils (1).

Pasākuma uzsākšanas un izpildes 

termiņiPamatojums
(Normatīvā akta deleģējums, RPR AP 

lēmums, PR attīstības programma, pol. 

plān. pamatnostādnes)

Sagatavots ikgadējais RPR 

attīstības un plānošanas 

uzraudzības ziņojums (1).

Aktualizēta attīstības 

plānošanas dokumentu datu 

bāze (2x gadā).

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji

Pasākums

(Darba nosaukums)

1. RAL noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                                 

Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu

Nr. 

p.k. Izpilde ceturksnī

Noorganizēti 3 semināri, 

izveidota pašvaldību 

komunikācijas sistēma.

Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu 

Sniegti nosacījumi plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju plānojumu 

izstrādei (5).

Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

Atskaite par 2010.gada Darba plāna izpildi 2. ceturksnī 



Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 2. un 3’  

punkts, 

 MK not. 1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” 13. 

9.apakš punkts, Teritorijas plānošanas 

likuma 6.panta 7. daļa, 7.panta 4.daļas 

6.punkts. 01.2010. 12.2010.

Sniegti (2) atzinumi  šādu pašvaldību TP: 

-Tukuma novada Degoles pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.redakcija;

- Limbažu novada Katvaru pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu pilnveidotā (2.) redakcija.

Sniegti atzinumi (4): 

- Jūrmalas pilsētas TP grozījumu 1.redakcija;

- Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

pilnveidotā (3.) redakcij;                                          -

Tukuma novada Degoles pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.redakcija;

- Limbažu novada Katvaru pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu pilnveidotā (2.) redakcija.

1.3.2.

Plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas 

plānojumu atbilstības 

nodrošināšana normatīvo 

aktu prasībām.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 2. un 3’  

punkts, 

 MK not. 1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” 13. 

9.apakš punkts, Teritorijas plānošanas 

likuma 6.panta 7. daļa, 7.panta 4.daļas 

6.punkts. 01.2010. 12.2010.

Sniegti (2) atzinumi  šādu pašvaldību TP: 

-Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā 

redakcija; 

-Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu galīgā redakcija.

Sniegti atzinumi (6): 

- par Jūrmalas pilsētas TP grozījumu galīgās redakcijas 

atbilstību normatīvo aktu prasībām;

- par Limbažu novada Viļķenes pagasta SN Nr.13;

- par Garkalnes novada SN Nr.23;

- par Stopiņu novada SN Nr.29;           - Jūrmalas pilsētas 

teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija; 

- Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu galīgā redakcija.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1. daļas 

7.punkts 

Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 

septītā daļa. 01.2010. 06.2010.  -  - 

1.3.3.

Plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību attīstības 

programmu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana 

ar plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas 

dokumentiem.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un 

trešais prim punkts. 01.2010. 12.2010.

Vietējā līmeņa attīstības programmas atzinuma sniegšanai 

netika saņemtas.

Vietējā līmeņa attīstības programmas atzinuma 

sniegšanai netika saņemtas.

1.3.4.

Semināru organizēšana 

pašvaldību speciālistiem par 

attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais 

punkts. 01.2010. 12.2010. -

Organizēti semināri pašvaldību speciālistiem par 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādi (1):  - 2010. 

gada 16.februārī Baložos organizēts seminārs pašvaldību 

speciālistiem par attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādi (1).  

1.4.

1.4.1.

Nacionālā līmeņa atbilstības 

plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas 

dokumentiem izvērtēšana.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais 

punkts. 01.2010. 12.2010.  - 

Sniegti atzinumi (1):

- par pamatnostādnēm „Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnes”.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais 

punkts. 01.2010. 12.2010.

Nodrošināta līdzdalība RAPLM Koordinācijas grupas 

sanāksmē par teritoriālo kohēziju (1).

Nodrošināta līdzdalība RAPLM Koordinācijas grupas 

sanāksmē par teritoriālo kohēziju (2), par 

pamatnostādnēm „Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnes” (1).

Sniegti atzinumi par plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju 

plānojumiem (10).

Izvērtēt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem 
Sniegti atzinumi, priekšlikumi 

normatīvo aktu un nacionāla 

līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei/ 

pilnveidošanai. 

Nodrošināta līdzdalība darba 

grupās normatīvo aktu un  

nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādes/aktualizēšanas procesā 

.

Sniegti atzinumi par plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju plānojumu 

atbilstību normatīvo aktu 

prasībām (10).

Organizētas apmācības 

plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību plānotājiem 

par teritorijas plānojumu 

izstrādi atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām (1).

Sniegti atzinumi par plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību attīstības 

programmām (8).

Organizēti semināri pašvaldību 

speciālistiem par attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādi 

(3).



Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais 

punkts. 01.2010. 12.2010.

Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti 

un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu 

projektiem (2):                                 -  atzinums par MK 

noteikumu projekta 3.2.2.2. aktivitāti

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;                            

- par priekšlikumiem uzdevumam VSS Protokolā Nr.15 „Par 

Valsts budžeta izdevumu apguvi 

2010.gada 1.ceturksnī no  15.04. 2010.

Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 

sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem 

dokumentu projektiem (5):

- par likumprojektu „Teritorijas attīstības plānošanas 

likums”;

- par MK noteikumu projektu „Noteikumi par darbības 

programmas ”Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes 

”Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro 

kārtu”;

- par MK noteikumu projekta 1.5.3.2 aktivitāti 

„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana”;                                    

-  atzinums par MK noteikumu projekta 3.2.2.2. aktivitāti

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;                                               

- par priekšlikumiem uzdevumam VSS Protokolā Nr.15 

„Par Valsts budžeta izdevumu apguvi 

2010.gada 1.ceturksnī no  15.04. 2010.

1.5.

1.5.1.

Nodrošināt līdzdalību 

Nacionālajās Reģionālās 

attīstības sēdēs.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā 

no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 

9. punkts 01.2010. 12.2010.  -  - 

1.5.2.

Veikt darba uzdevumus 

(papildus RPR Darba plānā 

2010.gadam noteiktajiem) pēc 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas 

pieprasījuma. 01.2010. 12.2010.

 - Dalība Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu 

sadarbības veicināšanas darba grupas Latvijas tematiskajās 

apakšgrupās (1) 14.04.2010., Rīgas PR pierobežas problēmjautājumu 

identificēšana.                     

 - Darbs pie ministriju un citu valsts institūciju funkciju izvērtēšanas 

priekšlikumu izstādei par to decentralizāciju:   - Noorganizētas 

plānošanas speciālistu un pašvaldību vadītāju aptaujas (2), rezultāti kā 

RPR attīstības padomes lēmuma projekts sagatavots izskatīšanai sēdē 

02.07.2010.

 - Dalība Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu 

sadarbības veicināšanas darba grupā 22.01.2010., Rīgas PR 

pierobežas problēmjautājumu identificēšana.

 -  Situācijas izpēte un priekšlikumu izstrāde nabadzības izraisītas 

sociālās atstumtības risku samazināšanai RPR, dalība konferencē.

 - Darbs pie ministriju un citu valsts institūciju funkciju 

izvērtēšanas priekšlikumu izstādei par to decentralizāciju, Vienas 

pieturas aģentūras modeļa attīstību.                          - Dalība 

Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu 

sadarbības veicināšanas darba grupas Latvijas tematiskajās 

apakšgrupās (1) 14.04.2010., Rīgas PR pierobežas 

problēmjautājumu identificēšana.                     

 - Darbs pie ministriju un citu valsts institūciju funkciju 

izvērtēšanas priekšlikumu izstādei par to decentralizāciju:   - 

Noorganizētas plānošanas speciālistu un pašvaldību vadītāju 

aptaujas (2), rezultāti kā RPR attīstības padomes lēmuma 

projekts sagatavots izskatīšanai sēdē 02.07.2010.

1.5.3.

Nodrošināt līdzdalību citu 

plānošanas reģionu rīkotajās 

sadarbības komisijas sēdēs, ja 

RPR par to norisi tiek 

informēts. 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā 

no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 

4. punkts, 18.pants. 01.2010. 12.2010.

Pārskata ceturksnī Rīgas PR nav saņēmis nevienu uzaicinājumu 

piedalīties citu PR sadarbības komisiju sēdēs (0).

Rīgas PR nav saņēmis nevienu uzaicinājumu piedalīties citu PR 

sadarbības komisiju sēdēs (0).Pēc faktiskās izpildes.

Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām

Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs 

(4).

Saskaņā ar RAPLM izstrādāto 

kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti 

un iesniegti atzinumi par VSS 

izsludinātajiem dokumentu 

projektiem.

Pēc faktiskās izpildes.



1.5.4.

Nodrošināt līdzdalību valsts 

institūciju izveidotajās vadības / 

uzraudzības un citās komitejās / 

komisijās. 01.2010. 12.2010.

Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās 

vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (...):

- nodrošināta sadarbība ar Centrāl-Baltijas Interreg IV A programmas 

vidēja termina ieviešanas rezultātu novērtētājiem (1); 

- veikta iepazīšanās ar darba materiāliem, projektu pieteikumu 

izvērtēšana, dalība Centrāl-Baltijas Interreg IV A programmas 

Uzraudzības un vadības komitejas sēdē (1);

- veikta iepazīšanās ar darba materiāliem, projektu pieteikumu 

izvērtēšana, dalība ES SF 3.mērķa Nacionālās apakškomitejas sēdē 

par Igaunijas – Latvijas  programmas projektiem (1); 

- dalība Ventas un Lielupes upju baseina konsultatīvās padomes sēdēs 

(2);

- dalība Gaujas upju baseina konsultatīvās padomes sēdē (1);

- dalība „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska 

attīstība” Koordinācijas padomes sēdē (1);

-dalība 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās 

attīstības un Kohēzijas fonda informatīva apakškomitejas sēdē (1);

- dalība Rīgas un Pierīgas Mobilitātes plāna vadības komitejā (1)

Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās 

vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (...):                                                                                                                                          

- nodrošināta sadarbība ar Centrāl-Baltijas Interreg IV A 

programmas vidēja termina ieviešanas rezultātu novērtētājiem 

(1); 

 - veikta iepazīšanās ar darba materiāliem, projektu pieteikumu 

izvērtēšana, dalība Centrāl-Baltijas Interreg IV A programmas 

Uzraudzības un vadības komitejas sēdē (1);

 - veikta iepazīšanās ar darba materiāliem, projektu pieteikumu 

izvērtēšana, dalība ES SF 3.mērķa Nacionālās apakškomitejas 

sēdē par Igaunijas – Latvijas  programmas projektiem (1);                 

- nodrošināta dalība ES SF 3.mērķa Nacionālās apakškomitejas 

sēdē par Interreg IV A programmas 3.uzsaukuma projektiem (1);

 - uzsākta iepazīšanās ar dokumentu projektiem, to izvērtēšana, 

priekšlikumu izstrāde izskatīšanai ES SF 3.mērķa programmu 

(Interreg IV A; EE-LV-RU) Uzraudzības un vadības komiteju 

sēdēs, kuras notiks nākamā pārskata perioda sākumā;                                                                                                                                                                                                                        

- piedalīšanās Ventas un Lielupes upju baseina konsultatīvās 

padomes sēdēs (2);                                                                                                                                                                   

-  piedalīšanās Gaujas upju baseina konsultatīvās padomes sēdē 

(1);                                                                                                                                                                                                                                   

- dalība „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 

„Policentriska attīstība” Koordinācijas padomes sēdē (1);                                                                                                                                              

- dalība 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās 

attīstības un Kohēzijas fonda informatīva apakškomitejas sēdē 

(1);                                                                     - dalība Rīgas un 

Pierīgas Mobilitātes plāna vadības komitejā (1).

1.6.

1.6.1.

Starptautisku sadarbības 

projektu izstrāde telpiskās 

plānošanas jomā.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas .8. 

punkts. 01.2010. 12.2010.

03.06.2010. Piedalīšanās projektā „Climate Change and 

Spatial Development plan (B:altic)” dalībnieku seminārā 

HafenCity universitātē Hamburgā  (1).

Projekta  pieteikuma „Integrated Coastal Governance in 

Central Baltic Sea Region” sagatavošana kopā ar Kurzemes 

plānošanas reģionu (1).

Sākotnējā projekta „Sustainable territorial planning” 

pieteikuma (anketas) sagatavošana Life + programmai (1).

03.06.2010. Piedalīšanās projektā „Climate Change and 

Spatial Development plan (B:altic)” dalībnieku seminārā 

HafenCity universitātē Hamburgā  (1).

Projekta  pieteikuma „Integrated Coastal Governance in 

Central Baltic Sea Region” sagatavošana kopā ar 

Kurzemes plānošanas reģionu (1).

Sākotnējā projekta „Sustainable territorial planning” 

pieteikuma (anketas) sagatavošana Life + programmai 

(1).

1.6.2.

Sniegt atzinumus vietējo 

pašvaldību un privātpersonu 

projektu iesniegumiem 

reģionālās attīstības valsts 

atbalsta saņemšanai.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 6. 

punkts. 01.2010. 12.2010.

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību projektu iesniegumiem 

(1)

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību projektu 

iesniegumiem (1).

1.6.3.

Sniegt atzinumus Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzībai 

sagatavotajiem pašvaldību 

projektu pieteikumiem.

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais 

punkts. 01.2010. 12.2010.  -

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību projektu 

iesniegumiem (1).

2.2.

RPR budžeta sagatavošana 

un iesniegšana attīstības 

padomē. 11.2010. 12.2010. 12.2010.  -  - 

Nodrošināta līdzdalība valsts 

institūciju izveidotajās 

vadības/uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās (30 ).

Sniegti atzinumi Eiropas 

Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzībai sagatavotajiem 

pašvaldību projektu 

pieteikumiem 

(2).

2. RPR administrācijas darbības nodrošināšana.
Sagatavots un iesniegts 

attīstības padomē 

apstiprināšanai RPR 2011.gada 

budžets.

Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu

Izstrādāti starptautiski 

sadarbības projekti telpiskās 

plānošanas jomā (2).

Sniegti atzinumi vietējo 

pašvaldību un privātpersonu 

projektu iesniegumiem 

reģionālās attīstības valsts 

atbalsta saņemšanai (6).



2.3.

RPR darba plāna 

sagatavošana un iesniegšana 

attīstības padomē. 11.2010. 12.2010. 12.2010.  -  - 

2.4.

Grāmatvedības uzskaites 

darbības nodrošināšana. 01.2010. 12.2010. 2.ceturksnī ir veikta pilnīga grāmatvedības uzskaite. Nodrošināta grāmatvedības uzskaite.

2.5.

Iestādes biroja darbības 

nodrošināšana. 01.2010. 12.2010. Nodrošināta biroja darbība. Nodrošināta biroja darbība.

2.6.

Iestādes juridiskā darba 

nodrošināšana. 01.2010. 12.2010. Nodrošināts iestādes juridiskais darbs. Nodrošināts iestādes juridiskais darbs.

2.7.

Administrācijas darbības 

nodrošināšana. 01.2010. 12.2010. Nodrošināts administrācijas darbībs. Nodrošināts administrācijas darbs.

2.8.

2.8.1.

Sagatavot un iesniegt 

RAPLM ceturkšņa finanšu 

atskaites.
Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu.

Sagatavota un iesniegta RAPLM 2010. gada 1. ceturkšņa 

finanšu atskaite.

Ir sagatavota un iesniegta RAPLM 2009.gada 4.cet. 

precizēta atskaite un 2010.gada 1.cet. atskaite

2.8.2.

Sagatavot un iesniegt 

RAPLM mēneša finanšu 

atskaites.
Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu. 02.2010. 12.2010.

Sagatavots un iesniegts mēneša finanšu pārskats par budžeta 

izpildi 06.04.2010.  par martu, 06.05.2010. par aprīli, 

04.06.2010 par maiju.                                                                                                                                                                        

Sagatavoti un iesniegti 3 pārskati par avansa maksājumiem, 

prasībām un nākamo periodu izdevumiem saskaņā ar MK 

29.12.2008.g. rīkojumu nr. 882.

Ir sagatavoti un iesniegti mēneša finanšu pārskati (5) par 

budžeta izpildi - 10.02.2010. par janvāri, 05.03.2010. par 

februāri, 06.04.2010.  par martu, 06.05.2010. par aprīli, 

04.06.2010 par maiju.   

Sagatavoti un iesniegti pārskati (5) par avansa 

maksājumiem, prasībām un nākamo periodu izdevumiem 

saskaņā ar MK 29.12.2008. rīkojumu Nr. 882. 

2.8.3.

Sagatavot un iesniegt 

RAPLM gada pārskatu. 
Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu.  - 

Sagatavots un 26.02.2010. iesniegts RAPLM gada 

pārskats (1) ar zvērināta revidenta atzinumu (bez 

iebildēm).

2.8.4.

Sagatavot un iesniegt 

RAPLM darba plāna 

atskaites.
Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu.

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna ceturkšņa 

atskaites (1).

Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna ceturkšņa 

atskaites (2).

2.9.

2.9.1.

Organizēt bezmaksas 

apmācību seminārus RPR 

darbiniekiem. 01.2010. 12.2010.

Organizēti bezmaksas apmācības semināri darbiniekiem (3):                           

- 1 darbinieks piedalījies Valsts Administrācijas skolas 

organizētajā mācību seminārā par Publisko iepirkumu 

veikšanu 07.04.2010;                       - 2 darbinieki piedalījies 

Valsts kancelejas organizētajā mācību seminārā "Eiropas 

Savienības fondu finansēto investīcijas projektu izmaksu - 

ieguvumu anlīze" 7. - 9.06.2010;                      - 1 darbionieks 

piedalījās Valsts kancelejas organizētajā mācību seminārā 

"ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros 

piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūru un 

izmaiņas Publisko iepirkumu likumā" 12.05.2010.

Organizēti bezmaksas apmācības semināri darbiniekiem 

(3):                          

 - 1 darbinieks piedalījies Valsts Administrācijas skolas 

organizētajā mācību seminārā par Publisko iepirkumu 

veikšanu 07.04.2010;                      

 - 2 darbinieki piedalījies Valsts kancelejas organizētajā 

mācību seminārā "Eiropas Savienības fondu finansēto 

investīcijas projektu izmaksu - ieguvumu anlīze" 7. - 

9.06.2010;                     

 - 1 darbionieks piedalījās Valsts kancelejas organizētajā 

mācību seminārā "ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa 

iepirkumu procedūru un izmaiņas Publisko iepirkumu 

likumā" 12.05.2010.

Biroja darbības nodrošināšana.

Iestādes juridiskā darba 

nodrošināšana.

Administrācijas darbības 

nodrošināšana.

Sagatavots un iesniegts 

attīstības padomē 

apstiprināšanai RPR darba plāns 

2011.gadam. 

Grāmatvedības uzskaites 

darbības nodrošināšana.

Sagatavotas un iesniegtas 

RAPLM darba plāna ceturkšņa 

atskaites (4).

01.02.2010 – par 

2009.g.4.cet.

01.05.2010 – par 

2010.g.1.cet.

01.08.2010 – par 

2010.g.2.cet.

01.11.2010 – par 

2010.g.3.cet.

01.03.2010 – par 

2009.g.
05.01.2009 – par 

2008.g.4.cet.

06.04.2009 – par 

2009.g.1.cet.

05.07.2009 – par 

2009.g.2.cet.

05.10.2009 – par 

2008.g.3.cet.

Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par plānošanas reģiona darbību

Sagatavotas un iesniegtas 

RAPLM ceturkšņa finanšu 

atskaites (4).

Sagatavotas un iesniegtas 

RAPLM mēneša finanšu 

atskaites.

Sagatavots un iesniegts RAPLM 

gada pārskats (1).

Sekmēt RPR administrācijas kapacitātes stiprināšanu

Organizēti bezmaksas 

apmācības semināri 

darbiniekiem (2).



2.9.2.

Nodrošināt pieredzes 

apmaiņas / darba / mācību 

komandējumus RPR 

darbiniekiem. 01.2010. 12.2010.

Ārzemju/iekšzemes komandējumi (...):                                                    

- 1 darbinieks komandēts mācību komandējumā projekta IBI 

Net ietvaros uz Berlīni (14.-15.04.2010.);

 - 1 darbinieks piedalījies Centrāl-Baltijas Interreg IV A 

programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta organizētajā 

mācību seminārā potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 

(20.04.2010.);                                    

- Kanāda (Ontario) (3 cilvēkiem);

- Vācija (1). Ārzemju/iekšzemes komandējumi (7).

2.10.

2.10.1.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010. Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (2).

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010.

Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā vismaz 

14 reizes (neskaitot informāciju, kuru sagatavo ES SF IC). 

Informācija pilnveidota sadaļās:

- „Rīgas reģions”;

- „RPR attīstības un plānošana”;

- „Sociālo pakalpojumu programma”;                    

- „RPR ieviestie projekti”;                          

- „Ziņas” u.c.

Papildināta un / vai koriģēta informācija mājas lapā 

vismaz divas reizes mēnesī (32) (neskaitot informāciju, 

kuru sagatavo ES SF IC).

2.10.2.

Sastādīt un publicēt iestādes 

Gada publisko pārskatu.

MK 17.01.2006. noteikumi Nr.44 

„Noteikumi par gada publisko pārskatu 

saturu un to sagatavošanas kārtību”. 03.2010. 07.2010. 07.2010.  - 

Sastādīts un apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona 2009. 

gada publiskais pārskats (1).

2.11.

2.11.1.

Nodrošināt reģionālo 

projektu administrēšanu.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts. 01.2010. 12.2010.

 - Sastādīta un iesniegta kontrolējošajai institūcijai atskaite 

par NĪEF finansētā projekta „Atbalsts reģionālās attīstības 

novērtēšanas metodoloģijas izveidei Latvijā, Rīgas 

plānošanas reģionā – Vācijas pieredzes apgūšana 

kompozītindikatoru izveidē un pielietošanā” rezultātu 

pielietošanu un uzturēšanu pēc projekta ieviešanas (1).  

 - Nodrošināta sekmīga CFLA pēc-projekta „Publisko pieejas 

punktu izveide Rīgas reģionā” pārbaude.

Veikts monitorings apstiprinātajiem projektiem (4) un 

iesniegtajam projektam (1). 

Notikusi tematiskā darba grupas sanāksme (1) kopā ar 

Salacgrīvas novada speciālistiem par reģionāla kultūras 

projekta izstrādi. 

Sastādīta un iesniegta kontrolējošajai institūcijai atskaite 

par NĪEF finansētā projekta „Atbalsts reģionālās 

attīstības novērtēšanas metodoloģijas izveidei Latvijā, 

Rīgas plānošanas reģionā – Vācijas pieredzes apgūšana 

kompozītindikatoru izveidē un pielietošanā” rezultātu 

pielietošanu un uzturēšanu pēc projekta ieviešanas (1).  

Nodrošināta sekmīga CFLA pēc-projekta „Publisko 

pieejas punktu izveide Rīgas reģionā” pārbaude.

2.11.2.

Projektu pieteikumu 

izstrāde finansējuma 

piesaistei no ES 

Struktūrfondiem.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts. 01.2010. 12.2010.

Precizēts projekta iesniegums „ES fondu un citu ārvalstu 

finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide 

Rīgas plānošanas reģionā” ESF apakašaktivitātē 1.5.2.2.3. , 

kā arī saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu (1). 

Sagatavots  (1) projekta pieteikums ESF līdzfinansētās 

apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām 

kapacitātes stiprināšanā ES politisku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanai" ietvaros. Precizēts projekta 

iesniegums „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas 

plānošanas reģionā” ESF apakašaktivitātē 1.5.2.2.3. , kā 

arī saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu (1). 

Papildināta un / vai koriģēta 

informācija mājas lapā vismaz 

divas reizes mēnesī (24).

Sastādīts un publicēts Rīgas 

plānošanas reģiona 2009. gada 

publiskais pārskats (1).

Nodrošināta reģionālo projektu 

administrēšana, t.sk.,

- veikts monitorings RPR 

apstiprinātajiem (4) projektiem;

- organizēti (3) semināri visu 

pašvaldību projektu vadītājiem 

nacionālo un starptautisko 

projektu izstrādes veicināšanai;

- organizētas (4) tematiskās 

darba grupas reģionālo projektu 

izstrādei.

Sagatavoti ES SF projektu 

pieteikumi (2).

Uzturēt iestādes mājas lapu 

internetā www.rpr.gov.lv .

Nodrošināt iestādes atpazīstamību, sekmēt sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona lomu

Veicināt reģionālo projektu attīstību

Ārzemju/iekšzemes 

komandējumi (8).

Tehniski, saturiski uzturēta 

mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1).



2.11.3.

Projektu pieteikumu 

izstrāde finansējuma 

piesaistei no 

starptautiskajiem fondiem.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts. 01.2010. 12.2010.

Sagatavoti starptautisko projektu pieteikumi (3): - Veiktas 

atkārtotas EE-LV Programmas projekta ‘SIB Net’ korekcijas, 

atbilstoši programmas Uzraudzības komisijas nosacījumiem. 

Korekcijas skaņotas ar projekta partneriem. Projekts gala 

apstiprinājumu par ieviešanu saņēmis 03.05.2010., ieviešana 

uzsākta ar 01.06.2010. (1);

- RPR kā vadošais partneris sagatavojis un iesniedzis 

projekta „Cult Identity” pieteikumu (1) Centrālās Baltijas 

jūras reģiona Interreg IV A programmas konkursā;  

- RPR kā sadarbības partneris sagatavojis un iesniedzis  

projekta pieteikumu (1) „Enabling a Global Vision for the 

Baltic cleantech industry” pieteikumu Centrālās Baltijas jūras 

reģiona Interreg IVA programmas konkursā.

Sagatavoti starptautisko projektu pieteikumi (5):  

INTERREG IVC programmas konkursā RPR kā 

sadarbības partneris sagatavojis (2) projektu pieteikumus: 

„From detached Lisbon and Gothenburg Strategies to a 

regionalised indigenous EU 2020 (EU 2020 going 

local)”un „InnoCoGE (Innovation and Competitiveness 

in the Global Economy InnoCoGE)”; Veiktas atkārtotas 

EE-LV Programmas projekta ‘SIB Net’ korekcijas, 

atbilstoši programmas Uzraudzības komisijas 

nosacījumiem. Korekcijas skaņotas ar projekta 

partneriem. Projekts gala apstiprinājumu par ieviešanu 

saņēmis 03.05.2010., ieviešana uzsākta ar 01.06.2010. 

(1);

RPR kā vadošais partneris sagatavojis un iesniedzis 

projekta „Cult Identity” pieteikumu (1) Centrālās Baltijas 

jūras reģiona Interreg IV A programmas konkursā; 

RPR kā sadarbības partneris sagatavojis un iesniedzis  

projekta pieteikumu (1) „Enabling a Global Vision for the 

Baltic cleantech industry” pieteikumu Centrālās Baltijas 

jūras reģiona Interreg IVA programmas konkursā.

2.11.4.

Uzraudzīt reģionālo 

projektu datu bāzi.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts. 01.2010. 12.2010. Pašvaldību un RPR projektu datu pārraudzība (3x). Pašvaldību un RPR projektu datu pārraudzība (6x).

3.1.

Tiesiskuma nodrošināšana 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas 

jomā.

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 4.panta 

otrā daļa. 01.2010. 12.2010.

Izvērtēti 2009.gada pārskati par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem maršrutos un 

paskaidrojumi par pārskatu posteņos iekļautajām izmaksām.

Kompetences ietvaros veikta sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzēju uzraudzība un kontrole normatīvo 

aktu ietvaros (pakalpojumu sniedzēju skaits 6). Izvērtēti 

2009.gada pārskati par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem maršrutos un 

paskaidrojumi par pārskatu posteņos iekļautajām 

izmaksām.

3.2.

Plānošanas reģiona 

maršrutu tīkla plānošana, 

uzturēšana un pārzināšana.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 5.panta trešās daļas 1.punkts, 

7.panta pirmā, otrā un piektā daļa. 01.2010. 12.2010.

 - Izstrādāti priekšlikumi par sabiedriskā transporta reģionālo 

vietējās nozīmes maršrutu tīklu un skolēnu pārvadājumiem, 

apkopojot informāciju par autobusu iegādi no Šveices finanšu 

instrumenta un sociālā drošības tīkla stratēģijas finansējuma.                    

- Noslēgta papildus vienošanās ar Rīgas pilsētas pašvaldību 

par maršrutu tīkla robežām.

 - Apzināts reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkls 

Rīgas plānošanas reģionā (4). 

- Izstrādāti priekšlikumi par sabiedriskā transporta 

reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklu un skolēnu 

pārvadājumiem, apkopojot informāciju par autobusu 

iegādi no Šveices finanšu instrumenta un sociālā drošības 

tīkla stratēģijas finansējuma.

- Noslēgta papildus vienošanās ar Rīgas pilsētas 

pašvaldību par maršrutu tīkla robežām.  

- Apzināts reģionālo vietējās nozīmes maršrutu skaits 

plānošanas reģiona maršrutu tīklā (170 ) ar reisu skaitu 

(2200).

3.3.

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšana 

maršrutu tīkla reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 4.panta otrā daļa un 5.panta 

trešās daļas 2.punkts, pārejas noteikumu 

19.punkts. 01.2010. 12.2010.

 - Izvērtējot pasažieru plūsmas veikti grozījumi 19 

reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, atklāts 1 jauns 

maršruts un slēgts 1 maršruts.     Noslēgtas 5 vienošanās ar 

pārvadātājiem par grozījumiem līgumos.

 -  Izsniegti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

68 jauni apliecinājumi un 91 īstermiņa apliecinājums.

Izvērtējot pasažieru plūsmas veikti grozījumi 43 

reģionālos vietējās nozīmes maršrutos.

Noslēgtas vienošanās ar pārvadātājiem par grozījumiem 

līgumos (8).                       

Izsniegti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

68 jauni apliecinājumi un 91 īstermiņa apliecinājums.

Kompetences ietvaros veikta 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzēju 

uzraudzība un kontrole 

normatīvo aktu ietvaros 

(pakalpojumu sniedzēju skaits 

6).

3. Nodrošināt plānošanas reģionā sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos  

Apzināts reģionālo vietējās 

nozīmes maršrutu tīkls Rīgas 

plānošanas reģionā (4).

Apzināts reģionālo vietējās 

nozīmes maršrutu skaits 

plānošanas reģiona maršrutu 

tīklā (170 ) ar reisu skaitu 

(2200)..

Vienošanās slēgšana un tās 

pārskatīšana ar Rīgas un 

Jūrmalas  pilsētu pašvaldībām 

par maršrutu tīkla robežām.

Veikta esošo maršrutu 

ekonomiskās efektivitātes 

pārskatīšana, izvērtēšana un to 

optimizācija. 

Ņemot vērā pārvadājumu 

pieprasījumu veikti grozījumi 

esošajos maršrutos un reisos.

Attiecīgo vienošanos slēgšana 

ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem (6) 

par grozījumiem līgumos. 

Sagatavoti starptautisko 

projektu pieteikumi (4).

1x mēnesī projektu datu bāzes 

monitorings (12).



3.4.

Reģionālā vietējās nozīmes 

maršrutu tīkla izstrāde un 

attīstīšana.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 5.panta trešās daļas 3. un 4. 

punkts. 01.2010. 12.2010.

Izstrādāti 5 lēmumu projekti par reģionālo vietējās nozīmes 

maršrutu atklāšanu, slēgšanu un grozīšanu, kas saskaņoti 

Autotransporta direkcijā.

Izstrādāti 8 lēmumu projekti par reģionālo vietējās 

nozīmes maršrutu atklāšanu, slēgšanu un grozīšanu, kas 

saskaņoti Autotransporta direkcijā.

3.5.

No valsts budžeta 

sabiedriskajam transportam 

iedalīto finanšu līdzekļu 

apsaimniekošana.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 5.panta trešās daļas 6.punkts. 01.2010. 12.2010.

Veikti aprēķini un kompensēti pārvadātājiem zaudējumi par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2.ceturksnī un 

piešķirta dotācija par bez maksas pārvadātiem pasažieriem 

Satiksmes ministrijas piešķirtā finansējuma ietvaros.

Veikti aprēķini un kompensēti pārvadātājiem zaudējumi 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 1.un 

2.ceturksnī un piešķirta dotācija 1. un 2. ceturksnī par bez 

maksas pārvadātiem pasažieriem Satiksmes ministrijas 

piešķirtā finansējuma ietvaros. 

3.6.

Sadarbība ar citām valsts un 

pašvaldību iestādēm.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 5.panta trešās daļas 5.punkts. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

likuma 7.panta ceturtā daļa. 01.2010. 12.2010.

Nodrošināta dalība RAPLM organizētajās sanāksmēs un 

Satiksmes ministrijas izveidotajā darba grupā par vienoto 

biļešu tirdzniecības sistēmu.

Nodrošināta dalība RAPLM organizētajās sanāksmēs,  

Pasažieru pārvadātāju asociācijas kopsapulcē un 

Satiksmes ministrijas izveidotajā darba grupā par vienoto 

biļešu tirdzniecības sistēmu.

01.2010. 12.2010. Informēti vismaz 100 (pa e-pastu, telefonu) (100). Informēti vismaz 200 (pa e-pastu, telefonu) (200).

01.2010. 12.2010. Konsultēti vismaz 10 klātienē (10). Konsultēti vismaz 20 klātienē (20).

1.2.

Informatīvu semināru, 

preses konferenču un 

reģionālo konferenču 

organizēšana Rīgas 

plānošanas reģionā .
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010.

Noorganizēti informatīvie semināri (2):                                     

- Rīgā, 19.04.2010. „Apakšprojektu iesniegumu konkurss 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā 

„NVO fonds””;  

- Rīgā, 21.04.2010. „Apakšprojektu iesniegumu konkurss 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā 

„NVO fonds””.

Noorganizēti informatīvie semināri (3):                                     

- Rīgā, 19.04.2010. „Apakšprojektu iesniegumu konkurss 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā 

„NVO fonds””;  

- Rīgā, 21.04.2010. „Apakšprojektu iesniegumu konkurss 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā 

„NVO fonds””;                                                                                           

- 08.01.2010. Rīgā, Eiropas Sociālā fondu iespējas 

pašvaldībām.           

1.3.

Ziņu lapas sagatavošana par 

ES struktūrfondu 

aktualitātēm.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010. Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3). Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (6).

Izstrādāti lēmumu projekti par 

reģionālā vietējās nozīmes 

maršruta izveidi vai grozīšanu 

iesniegšanai Autotransporta 

direkcijā.

Saskaņoti lēmumu projekti ar 

Autotransporta direkciju par 

reģionālā vietējā nozīmes 

maršrutu izveidi vai grozīšanu.

Autotransporta direkcijas 

saskaņošanas atteikuma 

gadījumā izvērtēts un pieņemti 

lēmumi par turpmāko rīcību.
Kompensēti sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

sniedzējiem radušies zaudējumi 

un izdevumi reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos.

Sagatavots piešķirtā  

finansējuma izlietojuma plāns. 

(1).

Sagatavoti piešķirtā 

finansējuma izlietojuma 

pārskati (4) iesniegšanai 

Autotransporta direkcijā.
Funkciju izpildes 

nodrošināšanas ietvaros veikta 

sadarbība ar Satiksmes 

ministriju, Autotransporta 

direkciju, RAPLM un citām 

iestādēm. 

Lēmumu projektu un citu 

tiesību aktu par sabiedriskā 

transporta organizēšanas 

funkcijas izpildi saskaņošana ar 

citām valsts pārvaldes un 

pašvaldību iestādēm.

I. Rīgas plānošanas reģiona ES SF Informācijas centra darbības nodrošināšana

Informēti vismaz 400 (pa e-

pastu, telefonu) (400).

Konsultēti vismaz 40 klātienē 

(40).

Sagatavotas un izplatītas ziņu 

lapas (12).

Informēšanas un 

konsultēšanas pakalpojumu 

sniegšana par finanšu 

piesaistes iespējām Rīgas 

plānošanas reģiona 

mērķgrupām (pašvaldībām, 

uzņēmējiem, NVO).
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts.1.1.

Noorganizēti informatīvie 

semināri (6).



1.4.

Sadarbības tīkla 

koordinēšana; sadarbības 

tīkla koordinācijas 

sanāksmju organizēšana.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010. Noturētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (1). Noturētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (1).

1.5.

Informācijas par ES 

struktūrfondiem vākšana un 

apstrāde. Vizuālās Rīgas 

plānošanas reģiona kartes-

shēmas digitalizācija un 

informācijas papildināšana 

par dažādu fondu līdzekļu 

piesaisti Rīgas reģionā.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010.

Uzturēta un reizi gadā papildināta kartes formā Rīgas reģiona 

ES SF projektu datu bāze (1).

Uzturēta un reizi gadā papildināta kartes formā Rīgas 

reģiona ES SF projektu datu bāze (1).

1.6.

Rīgas RSIC sniegto 

pakalpojumu monitorings.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010.

Apkopoto publikāciju par fondu piesaisti projektu realizācijā 

Rīgas plānošanas reģionā izvērtējums (2).

Apkopoto publikāciju par fondu piesaisti projektu 

realizācijā Rīgas plānošanas reģionā izvērtējums (2).

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010.

Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma 

analīzes (1).

Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā 

pakalpojuma analīzes (1).

1.7.

Rīgas plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu 

informācijas centra mājas 

lapas papildināšana un 

atjaunošana.
Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts. 01.2010. 12.2010.

Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas 

reizes mēnesī (6).

Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz 

divas reizes mēnesī (12).

1.8.

Projekta „Eiropas 

Savienības struktūrfondu 

tehniskā palīdzība Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra darbības 

nodrošināšanai” ieviešana 

(administrēšana, 

uzraudzība, telpu noma un 

komunālo maksājumu 

Vienošanās par Eiropas 

Savienības fondu projekta 

īstenošanu un Eiropas 

Savienības fondu 

līdzfinansējuma un valsts 

budžeta līdzfinansējuma 

piešķiršanu Vienošanās Nr. 

VSID/TP/CFLA/08/09/019. 01.2010. 12.2010.

Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, 

telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1).

Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, 

uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu 

nodrošināšana) (2).

2.1.

Eiropas Savienības fondu 

informatīvie un publicitātes 

pasākumi.

Vienošanās par Eiropas Savienības 

fondu projekta īstenošanu un Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansējuma un 

valsts budžeta līdzfinansējuma 

piešķiršanu. 

Vienošanās Nr. 

VSID/TP/CFLA/08/09/019. 01.2010. 12.2010.

Nodrošināti publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu 

palīdzību (10).

Nodrošināti publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu 

palīdzību (24).

Apkopoto publikāciju par fondu 

piesaisti projektu realizācijā 

Rīgas plānošanas reģionā 

izvērtējums (2).

Papildināta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra mājas lapā vismaz divas 

reizes mēnesī (24).

Nodrošināti publicitātes 

pasākumi ar plašsaziņas 

līdzekļu palīdzību (50).

Noturētas sadarbības tīkla 

koordinācijas sanāksmes (2).

Uzturēta un reizi gadā 

papildināta kartes formā Rīgas 

reģiona ES SF projektu datu 

bāze (1).

Veiktas apmeklētāju skaita, 

profila un sniegtā pakalpojuma 

analīzes (2).

II. Rīgas plānošanas reģiona ES SF informācijas centra realizētais projekts „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 

nodrošināšanai”                  

projekta ieviešanas periods 01.01.2008.-31.12.2010.

Nodrošināta projekta ieviešana 

(administrēšana, uzraudzība, 

telpu noma un komunālo 

maksājumu nodrošināšana) (1).



Organizēti semināri (10):                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Olainē, 07.04.2010. „ES fondu finanšu piesaistes iespējas”;  

- Carnikavā, 12.04.2010. „ES fondu finanšu piesaistes 

iespējas”;  

- Ogrē, 14.04.2010. „Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”;

- Ķekavā, 22.04.2010. „ES fondu finanšu piesaistes iespējas”;  

- Staicelē, 29.04.2010. „ES fondu finanšu piesaistes 

iespējas”;  

- Ropažos, 17.05.2010. ES fondu finanšu piesaistes iespējas”;  

- Ogrē, 29.05.2010. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi”;

- Rīgā, 02.06.2010. „Satiksmes  drošības uzlabojumi 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” apakšaktivitāte 3.2.1.3.1.

- Rīgā, 18.06.2010. „Eiropas Savienības fondu  iespējas 

nevalstiskajām organizācijām”;

- Limbažos, 29.06.2010. „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Organizēti semināri (26):

- Rīgā, 20.01.2010. apakšaktivitātē 1.5.2.2.2 „Nevalstisko 

organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”; 

22.01.2010. „ES fondu finanšu piesaistes iespējas”; 

21.01.2010. 3.2.1.2.akt."Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās"; 03.02.2010. ERAF akt.„Sociālo dzīvojamo 

māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi";

- Jūrmalā, 09.02.2010. „ES fondu piesaistes iespējas 

pašvaldībai”;

- Krimuldā, 18.02.2010., Limbažos, 24.02.2010., Siguldā, 

05.03.2010., Rīgā, 10.03.2010., Baldonē, 11.03.2010., 

Mārupē, 19.03.2010., Ķekavā, 19.03.2010., Ulbrokā, 

22.03.2010., Ādažos, 31.03.2010. „ES fondu piesaistes 

iespējas”;

- Rīgā, 04.03.2010., Tukumā, 05.03.2010., Ogrē, 

29.05.2010.,  Limbažos, 29.06.2010. „Daudzdzīvokļu 

māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”;

-  Olainē, 07.04.2010., Carnikavā, 12.04.2010.,  Ķekavā, 

22.04.2010., Staicelē, 29.04.2010., Ropažos, 17.05.2010. 

„ES fondu finanšu piesaistes iespējas”

- Ogrē, 14.04.2010. „Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”;

- Rīgā, 02.06.2010. „Satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” apakšaktivitāte 3.2.1.3.1.;

- Rīgā, 18.06.2010. „ES fondu  iespējas NVO”

 -  -

3.1.

Reģiona kultūrpolitikas 

izstrāde un īstenošanas 

programma. Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju. 01.2010. 12.2010.  -  -

3.2.

Kultūras jautājumu 

iekļaušana Rīgas plānošanas 

reģiona plānošanas 

dokumentos. Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju. 01.2010. 12.2010.  -  -

3.3.

Reģionālo Kultūras atbalsta 

programmu izstrāde un 

administrēšana . Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju. 01.2010. 12.2010.  -  -

 -

Apzinātas kultūrpolitikas īstenošanas aktualitātes Rīgas 

plānošanas reģionā, izveidota Rīgas plānošanas reģiona 

kultūras projektu ideju datu bāze (1).

 -

Apzinātas reģiona līmeņa kultūra projektu idejas (5).

Veiktas iestrādes starptautisko kultūras projektu attīstībai 

(2).

 -  -

Apzinātas kultūrpolitikas 

īstenošanas aktualitātes Rīgas 

plānošanas reģionā, izveidota 

Rīgas plānošanas reģiona 

kultūras projektu ideju datu 

bāze (1).

Izstrādātas reģiona līmeņa 

projekta koncepcijas (4).

12.2010.01.2010.

Pieredzes apmaiņas 

komandējuma braucieni 

darbiniekiem ES fondu 

jautājumos (2).

Izveidota un administrēta Rīgas 

reģiona Kultūras atbalsta 

programma (1).

Vienošanās par Eiropas Savienības 

fondu projekta īstenošanu un Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansējuma un 

valsts budžeta līdzfinansējuma 

piešķiršanu. 

Vienošanās Nr. 

VSID/TP/CFLA/08/09/019.

Apmācības, konferences un 

semināri, kas veicina 

Eiropas Savienības fondu 

finansējuma apguves 

efektivitāti.2.2.

Izstrādātas Rīgas plānošanas 

reģiona kultūrpolitikas 

pamatnostādnes.

Iestrādāti kultūras jautājumi 

Rīgas plānošanas reģiona 

plānošanas dokumentos. 

Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju.

Reģiona līmeņa kultūras 

projektu izstrāde un 

īstenošanas nodrošināšana.

Izstrādāti reģiona līmeņa

projektu pieteikumi, atbilstoši 

finanšu piesaistes iespējām (2).

Organizētas konferences (1), 

apmācības, semināri (32).

III. Kultūras funkcijas izpilde 

(2009. gada 5.oktobrī starp LR Kultūras ministriju un Rīgas plānošanas reģionu tika noslēgts sadarbības līgumu Nr. SAL/35-09 par kultūrpolitikas īstenošanas funkciju efektīvāku veikšanu Rīgas plānošanas 

reģionā)

01.2010. 12.2010.

3.4.



3.5.

Starpnozaru sadarbības 

veicināšana Rīgas 

plānošanas reģionā. Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju. 01.2010. 12.2010.  -  -

 -

Izveidots un koordinēts Rīgas plānošanas reģionā 

ietilpstošo pašvaldību kultūras koordinatoru tīkls. 

Regulāra informācijas apmaiņa. Sanāksmes (1).

 -

Tiek koordinēta koru un deju kolektīvu gatavošanās 

Dziesmu svētkiem. Informācijas apmaiņa. Sanāksmes (2).

 -

Izveidota un koordinēta informatīvā vide starp pašvaldību 

kultūras organizatoriem. Regulāra informācijas apmaiņa.

01.2010. 12.2010.  -

Tiek veikta savlaicīgu datu ievade „Latvijas digitālās 

kultūras kartē”.

 -

Izveidots datu pārraudzības tīkls, apzināti tā koordinatori, 

notiek regulāra informācijas aktualizācijas Latvijas 

digitālajā kultūras kartē.

4.1.

Izstrādāti attīstības scenāriji sadarbībai ar Āziju:

 - izstrādāti globālie attīstības scenāriji 2050. gadam. 1. 

redakcija nodota apspriešanai;

 - izstrādāti vietējie attīstības scenāriji 2050. gadam. 1. 

redakcija nodota apspriešanai.

Veikta situācijas apzināšana, iepazīšanās ar pētījuma 

rezultātiem, sagatavots darba uzdevums scenāriju 

analīzei. Izstrādāti attīstības scenāriji sadarbībai ar Āziju:

 - izstrādāti globālie attīstības scenāriji 2050. gadam. 1. 

redakcija nodota apspriešanai;

 - izstrādāti vietējie attīstības scenāriji 2050. gadam. 1. 

redakcija nodota apspriešanai.

Darba grupu un semināru organizēšana (nacionālā darba 

grupa, projekta koordinācijas un sinerģijas sanāksme 

Rīgā)(2):                             - 15. aprīlī, Rīgā, noorganizēts 

starptautisks seminārs „Attīstības scenāriji sadarbībai ar 

Āziju” un projekta sinerģijas sanāksme;

 - 16. aprīlī, Ogrē, noorganizēta projekta koordinācijas darba 

grupas sēde.

Darba grupu un semināru organizēšana (nacionālā darba 

grupa, projekta koordinācijas un sinerģijas sanāksme 

Rīgā)(3):               - 2010. gada 15. martā, Rīgā, 

Rātsnamā, tika organizēts lokālo scenāriju veidošanas 

darba grupas seminārs;                                                - 15. 

aprīlī, Rīgā, noorganizēts starptautisks seminārs 

„Attīstības scenāriji sadarbībai ar Āziju” un projekta 

sinerģijas sanāksme;

 - 16. aprīlī, Ogrē, noorganizēta projekta koordinācijas 

darba grupas sēde.

Piedalīšanās darba grupas sēdēs (1), semināros(1) un Vadības 

grupas darbā (1):

- 15. aprīlī līdzdalība starptautiskajā seminārā „Attīstības 

scenāriji sadarbībai ar Āziju” un projekta sinerģijas 

sanāksmē;

 - 16. aprīlī līdzdalība koordinācijas darba grupas sēdē;

 - atzinumu sniegšana vadošajam partnerim par projekta 

budžeta izmaiņu saskaņošanu (Vadības grupa);

 - projekta progresa (aktivitāšu un finansu izlietojuma) 

atskaišu gatavošana;

 - projekta audits uz vietas

Piedalīšanās darba grupas sēdēs (3), semināros(1) un 

Vadības grupas darbā (1):                                     - 2010. 

gada 8.-10. marts, Vācija, Hamburga. Sadarbības darba 

grupas un Koordinācijas darba grupas seminārs;                           

- 15. aprīlī līdzdalība starptautiskajā seminārā „Attīstības 

scenāriji sadarbībai ar Āziju” un projekta sinerģijas 

sanāksmē;

 - 16. aprīlī līdzdalība koordinācijas darba grupas sēdē;

 - atzinumu sniegšana vadošajam partnerim par projekta 

budžeta izmaiņu saskaņošanu (Vadības grupa);

 - projekta progresa (aktivitāšu un finansu izlietojuma) 

atskaišu gatavošana;

 - projekta audits uz vietas.

4.2.

Koordinēt koru un deju 

kolektīvu gatavošanos Dziesmu 

svētkiem.

Izveidota un koordinēta 

informatīvā vidi starp 

pašvaldību kultūras 

organizatoriem.

Izveidots datu pārraudzības 

tīkls(1) ar koordinatoriem.

4.1.1. Izpētīta situācija, 

apkopota, analizēta informācija. 

Dokuments (1).

12.2010.

01.2010. 12.2010.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010 – 2016 gadam izstrāde”.  

Projekta īstenošanas periods 01.09.2009. – 30.06.2010.

Centrālās Baltijas jūras 

programmas INTERREG IV 

C  projekts „Baltic Sea – 

Asia Agenda for Reģions in 

a Globalising World, 

BASAAR” aktivitāšu 

ieviešana

WP4 (4. darba paketes) 

darba virziena vadīšana un 

ieviešana – BJR un Āzijas 

mijiedarbība loģistikas, 

tūrisma, izglītības un 

migrācijas attīstībā. 

4.1.2. Darba grupu un semināru 

organizēšana (nacionālā darba 

grupa, projekta koordinācijas un 

sinerģijas sanāksme Rīgā) (2).

4.1.3. Piedalīšanās darba grupas 

sēdēs (6), semināros(6) un 

Vadības grupas darbā (3). Līgums  parakstīts 2009. gada aprīlī.

IV. Dotācija projektiem

Nemateriālā kultūras 

mantojuma, t.sk., Dziesmu 

un deju svētku procesu 

koordinācija.

Pārraudzīta un nodrošināta 

savlaicīgu datu ievade „Latvijas 

digitālās kultūras kartē”.Kultūras informācijas 

nodrošināšanas aprite un 

projekta „Latvijas digitālā 

Kultūras karte” uzturēšana.

Sadarbības līgums ar Kultūras 

ministriju.

Sadarbībā ar Izglītības un 

zinātnes ministriju izstrādāts 

profesionālās izglītības plāns 

(1).

Izveidots un koordinēts Rīgas 

plānošanas reģionā ietilpstošo 

pašvaldību kultūras 

Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju. 01.2010.3.6.

3.7.

Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IV C projekts „Baltic Sea – Asia Agenda for Reģions in a Globalising World, BASAAR”. 

Projekta ieviešanas periods 2009.gada aprīlis- 2010.gada 30. decembris.



Izstrādāta Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu 

attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem  2010 – 2016 gadam.

Noorganizētas 7 fokusgrupas – speciālistu darba 

sanāksmes, lai nodrošinātu pašvaldību, valsts un 

nevalstisko organizāciju pārstāvju līdzdalību Programmas 

izstrādē.

Izstrādāta Programmas 1.redakcija, kas tālāk tiks nodota 

sabiedriskai apspriešanai. Izstrādāta Rīgas plānošanas 

reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programma 

alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem  2010 – 2016 gadam.

14.05.2010. noorganizēts seminārs– konference Rīgas 

plānošanas reģiona novada deputātiem, pašvaldību sociālo 

dienesta darbiniekiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

14.05.2010. noorganizēts seminārs– konference Rīgas 

plānošanas reģiona novada deputātiem, pašvaldību 

sociālo dienesta darbiniekiem un sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem.

4.3.

01.2010. 03.2010.

Saskaņoti (6) partnerības līgumi, partnerības līgums ar RTU 

sadarbības partneri parakstīts (1), (3) partnerības līgumi ar 

projekta sadarbības partneriem - parakstīti.

Sagatavoti 6 partnerības līgumu projekti, notiek līgumu 

saskaņošana. Saskaņoti (6) partnerības līgumi, 

partnerības līgums ar RTU sadarbības partneri parakstīts 

(1), (3) partnerības līgumi ar projekta sadarbības 

partneriem -parakstīti.

01.2010. 02.2010.  - Noslēgti 5 līgumi ar projektā nodarbinātajiem.

01.2010. 02.2010.  - Noorganizēts projekta atklāšanas seminārs 22.01.2010.

06.2010. 12.2010.  -  - 

01.2010. 12.2010.  - 

Noorganizēta 1 projekta vadības grupas sanāksme 

21.01.2010.

01.2010. 12.2010. Tiek īstenota patstāvīgi. Tiek īstenota patstāvīgi.

05.2010. 12.2010.

Sagatavota un iesniegta projekta pārskata perioda 

17.09.2009. - 31.05.2010. atskaite.

Sagatavota un iesniegta projekta pārskata perioda 

17.09.2009. -31.05.2010. atskaite.

4.4.

4.4.1. sagatavoti un noslēgti projekta Partnerības līgumi starp 

Vadošo partneri un projekta partneriem (6).

4.4.1. sagatavoti un noslēgti projekta Partnerības līgumi 

starp Vadošo partneri un projekta partneriem (6).

4.4.2. Sagatavots un noslēgts Projekta Finansēšanas līgums 

(1).

4.4.2. Sagatavots un noslēgts Projekta Finansēšanas 

līgums (1).

4.4.3. Sagatavoti un noslēgti darba līgumi vai pielikumi pie 

esošajiem darba līgumiem ar projekta ieviešanā iesaistīto 

personālu (4).

4.4.3. Sagatavoti un noslēgti darba līgumi vai pielikumi 

pie esošajiem darba līgumiem ar projekta ieviešanā 

iesaistīto personālu (4).

31.08.2009. Vienošanās par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu un 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma 

un valsts budžeta līdzfinansējuma 

piešķiršanu Nr.2009/11.

Izstrādāt Rīgas plānošanas 

reģiona Sociālo 

pakalpojumu attīstības 

programmu alternatīviem 

Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumiem 2010 – 

2016 gadam.

4.3.1. Partnerības līgumu 

sagatavošana, slēgšana (6).

Baltijas Jūras Reģiona programmas 2007.-2013.gadam projekts „Intercountry Business Incubator Network” (IBI Net) (Starptautiska biznesa inkubatoru tīkla izveide).

Projekta ieviešanas periods: 30 mēneši. Finansējums pieejamo finansu līdzekļu apjomā.

4.3.2. Darba līgumu ar projektā 

nodarbinātajiem sagatavošana, 

slēgšana (5).

4.3.3. Projekta atklāšanas 

semināra organizēšana (1).

4.2.1. Izstrādāta Rīgas 

plānošanas reģiona Sociālo 

pakalpojumu attīstības 

programma alternatīviem 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem  

2010 – 2016 gadam.

4.2.2. Noorganizēts seminārs 

reģiona novada deputātiem par 

izstrādāto Programmu.

Projekta „Intercountry 

Business Incubator 

Network” Vadošā partnera 

pienākumu izpilde.

4.3.5. Projekta vadības grupas 

sanāksmju organizēšana (2).

 4.3.6. Projekta ieviešanas 

vadība, t.sk., komunikācija ar 

partneriem, izpildes kontrole, 

grāmatvedības uzskaites 

nodrošināšana utt. (pastāvīgi).
4.3.7. Ieviešanas progresa 

atskaišu sagatavošana un 

iesniegšana (2).

01.01.2010. 30.06.2010. 02.07.2010.

01.06.

2010.

31.12.        

2010.

4.3.4. Projekta Uzraudzības 

komitejas sēžu organizēšana 

(1).

2009. gada 14. decembrī noslēgtais 

finansējuma līgums starp RPR un 

Šleisvigas - Holšteinas Ivestīciju banku. 

4.4.3. Sagatavot un noslēgt 

darba līgumus ar projekta 

ieviešanā iesaistīto personālu 

(4).

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts

 „Mazās Inovatīvās Uzņēmējdarbības Atbalsts Tīkls” / SIB Net (EU 31398) 

Projekta īstenošanas periods 01.06.2010. – 31.05.2012. Sakarā ar ilgo projekta saskaņošanas procesu, 26.02.2010. Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 9 (1. Iekļaut projektu „SIB Net” Rīgas plānošanas reģiona (RPR) 2010. gada 

Darba plānā, ja tiks parakstīts projekta finansējuma līgums.). Sadaļa atskaitē iekļauta pirms darba plāna grozījumiem, jo Darba plāna grozījumi tiks apstiprināti Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē pēc ceturkšņa atskaites iesniegšanas RAPLM.

4.4.1. sagatavot un noslēgt 

projekta Partnerības līgumus 

starp Vadošo partneri un 

projekta partneriem (6).

4.4.2. Sagatavot un noslēgt 

Projekta Finansēšanas līgumu 

(1).

Projekts uzsākts 01.06.2010, 

finansēšanas līgums starp Rīgas 

plānošanas reģionu un Igaunijas 

Iekšlietu ministriju par projekta „Mazās 

Inovatīvās Uzņēmējdarbības Atbalsta 

Tīkls” ieviešanu, spēkā no 08.06.2010.



4.4.4. Sagatavots un iesniegts pieprasījums projekta priekš-

finansēšanai un līdzfinansēšanai no Valsts budžeta (1).

4.4.4. Sagatavots un iesniegts pieprasījums projekta 

priekš-finansēšanai un līdzfinansēšanai no Valsts budžeta 

(1).

4.4.5. Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un finanšu 

uzraudzība.

4.4.5. Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un 

finanšu uzraudzība.

4.4.6. Noorganizēta Projekta uzsākšanas / Projekta vadības 

grupas sēde 17.06.2010. Rīgā. Piedalījās 13 pārstāvji (1).

4.4.6. Noorganizēta Projekta uzsākšanas / Projekta 

vadības grupas sēde 17.06.2010. Rīgā. Piedalījās 13 

pārstāvji (1).

4.4.7. Noorganizēts Projekta Atvēršanas seminārs 

17.06.2010. Rīgā, piedalījās 37 pārstāvji no augstskolām, 

biznesa inkubatoriem u.c. (1).

4.4.7. Noorganizēts Projekta Atvēršanas seminārs 

17.06.2010. Rīgā, piedalījās 37 pārstāvji no augstskolām, 

biznesa inkubatoriem u.c. (1).

4.4.8. Izstrādāta Projekta vadības rokasgrāmata, ar tās saturu 

iepazīstināti projekta partneri (1).

4.4.8. Izstrādāta Projekta vadības rokasgrāmata, ar tās 

saturu iepazīstināti projekta partneri (1).

4.4.9. Noorganizēta mācību sesija projekta partneriem uz 

mērķi orientēta projekta ieviešanas plānošanā precizējot 

terminoloģiju, kādu plānots lietot projekta laikā, izdiskutējot 

sasniedzamos rezultātus un metodes utt.; Rīgā, 17.06.2010; 

piedalījās 13 pārstāvji, (1).

4.4.9. Noorganizēta mācību sesija projekta partneriem uz 

mērķi orientēta projekta ieviešanas plānošanā precizējot 

terminoloģiju, kādu plānots lietot projekta laikā, 

izdiskutējot sasniedzamos rezultātus un metodes utt.; 

Rīgā, 17.06.2010; piedalījās 13 pārstāvji, (1).

4.4.10. Aktivitāti plānots ieviest 4.ceturksnī. 4.4.10. Aktivitāti plānots ieviest 4.ceturksnī.

4.4.11. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī. 4.4.11. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī.

4.4.

4.4.12. Noorganizēta tematiskā darba grupa par projekta 

mājas lapas izstrādes jautājumiem (1).

4.4.12. Noorganizēta tematiskā darba grupa par projekta 

mājas lapas izstrādes jautājumiem (1).

4.4.13. Aktivitāti plānots ieviest 4.ceturksnī. 4.4.13. Aktivitāti plānots ieviest 4.ceturksnī.

4.4.14. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī. 4.4.14. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī.

4.4.15. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī. 4.4.15. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī.

4.4.16. Aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī. 4.4.16. aktivitāti plānots ieviest 3.ceturksnī.

Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

_____________/ J.Miezeris/

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2010. gada ____________

4.4.4. Sagatavot un iesniegt 

pieprasījumu projekta priekš-

finansēšanai un līdzfinansēšanai 

no Valsts budžeta (1).

4.4.16. Izstrādāt Projekta 

Komunikāciju stratēģiju (1)

Projekta Vadošā partnera 

pienākumu izpilde.*

4.4.15. Nodrošināt pētījuma par 

pieejamajiem finansējuma 

avotiem uzņēmējdarbības 

uzsācējiem (1).

4.4.12. Nodrošināt tematisko 

darba grupu sēžu norisi (4).

4.4.13. Nodrošināt projekta 

1.perioda progresa atskaites 

sastādīšanu un iesniegšanu 

1.līmeņa kontroles institūcijai 

(1).

4.4.14. Nodrošināt pētījuma par 

uzņēmēju vajadzībām biznesa 

agrīnajā stadijā izstrādi (1).

4.4.10. Noorganizēt Projekta 

Uzraudzības grupas sēdi (1).

01.06.

2010.

31.12.        

2010.

4.4.5. Nodrošināt projekta 

ieviešanas kontroli un finanšu 

uzraudzību.

4.4.6.Noorganizēt Projekta 

uzsākšanas / Projekta vadības 

grupas sēdi (projekta 

partneriem) (1).

4.4.7. Noorganizēt Projekta 

Atvēršanas semināru projekta 

mērķa grupām (1).

4.4.11. Izstrādāt Projekta Ētikas 

kodu (1).

4.4.9.Noorganizēt mācību sesiju 

projekta partneriem uz mērķi 

orientēta projekta ieviešanas 

plānošanā (1).

4.4.8. Izstrādāt Projekta vadības 

rokasgrāmatu (1).

Projekts uzsākts 01.06.2010, 

finansēšanas līgums starp Rīgas 

plānošanas reģionu un Igaunijas 

Iekšlietu ministriju par projekta „Mazās 

Inovatīvās Uzņēmējdarbības Atbalsta 

Tīkls” ieviešanu, spēkā no 08.06.2010.

01.06.       

2010.

31.12.       

2010.

Projekts uzsākts 01.06.2010, 

finansēšanas līgums starp Rīgas 

plānošanas reģionu un Igaunijas 

Iekšlietu ministriju par projekta „Mazās 

Inovatīvās Uzņēmējdarbības Atbalsta 

Tīkls” ieviešanu, spēkā no 08.06.2010.


