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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

Rīgas plānošanas reģions ir izveidots saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu 2006. gada 
12. oktobrī. Rīgas plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona. Reģiona 
lēmējorgāns ir Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome. Sākotnēji Rīgas plānošanas 
reģiona attīstības padomi  veidoja 14 vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē izvirzīti 
pārstāvji, savukārt pēc Rīgas plānošanas reģiona 2013. gada 7. augusta kopsapulces 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi veido 35 vietējo pašvaldību vadītāju 
kopsapulcē izvirzīti pārstāvji. Rīgas plānošanas reģions darbojas saskaņā ar 2006. gada 
15. septembrī apstiprināto nolikumu, pēdējie nolikuma grozījumi izdarīti 2015. gada 
18. decembrī. 

Plānošanas reģionu teritorijas nosaka Ministru kabinets (05.05.2009. MK noteikumi 
Nr.391 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”) (1.1.attēls). 

 

 

1.attēls. Plānošanas reģionu izvietojums Latvijas teritorijā 
 

 1.2. Iestādes atbildībā esošās funkcijas (uzdevumi)  

Reģionālās attīstības likumā ir noteikta šāda Rīgas plānošanas reģiona kompetence: 

 nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus 
un prioritātes;  

 nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;  

 vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un 
ieviešanu;  

 sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002032132769&Req=0103012002032132769&Key=0101032003032500133&Hash=
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dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem 
normatīvajiem aktiem;  

 nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā 
līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;  

 izvērtē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, nacionālā attīstības plāna un nozaru 
attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas 
dokumentiem un, konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nozaru attīstības 
plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas 
dokumentos;  

 izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās 
attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;  

 sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un 
atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības 
plānam, kā arī šo plānošanas dokumentu ieviešanu;  

 koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu 
izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;  

 sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 
atbilstību plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem;  

 izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros. 

 
Ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu 2011. gada 15. novembrī 
izveidota Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvā komisija, kas sastāv no Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldību norīkotiem pārstāvjiem teritorijas plānošanas un 
attīstības jautājumos un administrācijas vadītāja. Konsultatīvā komisijas kompetence ir 
sniegt priekšlikumus Rīgas plānošanas reģiona administrācijai, attīstības padomei un 
plānošanas reģions pašvaldībām teritorijas plānošanas un attīstības jautājumos. 2015. 
gadā noorganizētas divas Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvā komisijas sēdes. 

Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisija izveidota, 
pamatojoties uz 2012. gada 21. decembra Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
lēmumu. Komisijas mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību, kuru 
administratīvā teritorijas robežojas ar Rīgas pilsētas pašvaldību, sadarbību, tādejādi 
sekmējot šo pašvaldību sociāli ekonomisko izaugsmi. Komisija risina attīstības 
plānošanas jautājumus, kas skar Rīgas pilsētas un tai pieguļošo teritoriju pilsētas 
apbūves un infrastruktūras attīstību, risina jautājumus saistībā ar Rīgas „zaļā loka” un 
rekreācijas telpas attīstību, veicina pakalpojumu pieejamības, uzņēmējdarbības 
attīstības un nodarbinātības veicināšanas jautājumu risināšanu, ierosina kopīgu 
sadarbības iniciatīvu un projektu attīstību.   

Papildus minētajam, Rīgas plānošanas reģions veic sekojošus uzdevumus:  

 mērķgrupu (pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, privātpersonu u.c.) 
informēšana un konsultēšana par uzņēmējdarbības veicināšanu un finanšu 
piesaistes iespējām no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu 
programmām un citiem finanšu avotiem;  
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 reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde un īstenošana, galvenokārt 
sniedzot konsultācijas pašvaldībām projektu sagatavošanā, pašai iestādei 
sagatavojot reģionālas nozīmes attīstības projektu pieteikumus un nodrošinot to 
ieviešanu;  

 sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijā (uzdevumu izpilde tiek veikta pamatojoties uz Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likumu); 

 uz atsevišķa deleģējuma līguma pamata iestāde koordinē kultūras darbu reģionālā 
līmenī. 

 

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, īstenotās budžeta programmas  

Rīgas plānošanas reģiona darbības virzieni, mērķi, uzdevumi, to īstenošanas termiņi un 
sagaidāmie rezultāti ir noteikti Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
apstiprinātajā Rīgas plānošanas reģiona Darba plānā 2015.gadam (turpmāk – Darba 
plāns). 

Rīgas plānošanas reģiona galvenie darbības virzieni: Reģionālās plānošanas likumā 
noteiktās kompetences īstenošana, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības 
nodrošināšana un administrācijas kapacitātes stiprināšana, sabiedriskā transporta 
pakalpojumu nodrošināšana reģionālās nozīmes maršrutos Rīgas plānošanas reģionā, 
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centra 
darbības nodrošināšana, Rīgas plānošanas reģiona kultūras darba koordinēšana, 
reģionāla līmeņa un citu projektu attīstība un īstenošana Rīgas plānošanas reģionā. 

Rīgas plānošanas reģions īsteno šādas budžeta programmas (apakšprogrammas):  

31.00.00 „Atbalsts plānošanas reģionam”  

31.00.00 „Plānošanas reģiona uzturēšana” 

31.00.00 „ES Struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšana” 

31.08.00 „„Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai” 

 

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013) 

67.06.00 Eiropas kopienas iniciatīvas projektu īstenošanā 

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 
pasākumi (2007-2013) 

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 
pasākumi (2014-2020) 

70.05 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) 

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 
īstenošana 

71.06.00 Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģu finanšu instrumentu finansēto 
programmu, projektu un pasākumu īstenošana 
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1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

Rīgas plānošanas reģiona Darba plānā tika noteikti šādi galvenie uzdevumi: 

1.4.1. Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošana 

 Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 
pabeigšana un apstiprināšana; 

 Reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējās saskaņotības un atbilstības spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 
nodrošināšana; 

 Nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstības plānošanas reģiona teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana; 

 Rīgas plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbības nodrošināšana ar nacionālā 
līmeņa institūcijām; 

 Rīgas plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde un 
īstenošana. 

 

1.4.2. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana 

 Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes darba nodrošināšana; 

 Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana; 

 Rīgas plānošanas reģiona administrācijas kapacitātes stiprināšana; 

 Iestādes atpazīstamības nodrošināšana, sabiedrības izpratnes par Rīgas plānošanas 
reģiona lomu sekmēšana; 

 Reģionālu projektu attīstības veicināšana. 

 

1.4.3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana reģionālās nozīmes 
maršrutos Rīgas plānošanas reģionā 

- Rīgas plānošanas reģiona vietējo maršrutu tīkla plānošana un pārzināšana; 
 Priekšlikumu sagatavošana reģionālās nozīmes maršrutu atklāšanai un grozīšanai 
un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai; 

 Dokumentu un materiālu sagatavošana Sabiedriskā transporta padomes sēdēm; 

 Pieturvietu apsekošana, to uzraudzība un datu ievade pieturvietu reģistrā; 

 Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā; 

 Sadarbība ar pašvaldībām un citām valsts iestādēm. 
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1.4.4. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas 
centra darbības nodrošināšana 

 Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana par finanšu piesaistes 
iespējām Rīgas plānošanas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO); 

 Infodienu, informatīvu semināru un reģionālo konferenču organizēšana Rīgas 
plānošanas reģionā; 

 Aktualitāšu sagatavošana par ES fondu aktivitātēm; 

 Sadarbības tīkla koordinēšana, sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju 
organizēšana; 

 Informācijas par ES struktūrfondiem vākšana un apstrāde, vizuālās Rīgas plānošanas 
reģiona kartes-shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par dažādu fondu 
līdzekļu piesaisti Rīgas plānošanas reģionā. 

1.4.5. Kultūras deleģētā uzdevuma izpilde 

       Saskaņā ar Deleģējuma Līgumu Nr. 5.1-10-5, noslēgtu 2015. gada 7. aprīlī 
starp LR Kultūras ministriju (turpmāk tekstā – KM) un Rīgas plānošanas reģionu 
(turpmāk tekstā – RPR), 2015. gadā Rīgas plānošanas reģions īstenojis kultūrpolitiku un 
reģionālas kultūras aktivitātes valsts piešķirtā finansējuma ietvaros, t.sk.: 

 nodrošinājis regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē atbilstoši šī 
Līguma, Valsts statistiskās informācijas programmas, Valsts statistikas likuma un 
Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1074 „Noteikumi par 
valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā” prasībām; 

 apzinājis un sagatavojis nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu 
klāstu Rīgas plānošanas reģionā atbilstoši šī Līguma nosacījumiem; 

 sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošajām institūcijām nodrošinājis metodisko un 
konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem reģionos un pašvaldībās kultūras 
procesu analīzes un informācijas par kultūras tūrismu sagatavošanas jautājumos. 

LR Kultūras ministrijas deleģētā uzdevuma izpildei 2015. gadā tika saņemti 
5691,00 EUR.  

2016. gadā LR Kultūras ministrija vairs neplāno turpināt šo sadarbību un slēgt 
Deleģējuma Līgumus ar plānošanas reģioniem. 

1.4.6. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošana 

Saskaņā Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta pirmās daļas 8.punktu Rīgas 
plānošanas reģions ir izstrādājis un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta 
pasākumu ietvaros, t.sk.: 

 iesaistījies ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” mērķa darbības programmu, kurās Rīgas plānošanas reģions ir 
programmas teritorija, sagatavošanā: Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības 
programma, Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma, Centrālā Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, Baltijas jūras reģiona 
transnacionālā sadarbības programma un Starpreģionu sadarbības programma 
INTERREG VC; 
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 piedalījies ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” mērķa darbības programmu, kurās Rīgas plānošanas reģions ir 
programmas teritorija, ieviešanas uzraudzību: Igaunijas-Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programma, Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, 
Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma; 

 īstenojis projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu Eiropas teritoriālās sadarbības 
un citu ES finansētās programmās; 

 īstenojis ES finansētos projektus, kuros Rīgas plānošanas reģions ir vadošais 
partneris/partneris projektā; 

 veicis konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām par starptautisko 
projektu idejām un tās apkopojis; 

 sniedzis informāciju Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām informāciju par ES 
struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
mērķa darbības programmu plānošanas aktualitātēm; 

 izvērtējis starptautisko projektu sadarbības piedāvājumus un iesaistījies 
starptautisko projektu starptautisko partneru identificēšanā reģiona nozīmes 
projektiem; 

 līdzdarbojies ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam (ERAF un ESF) Darbības 
programmas izstrādes procesā; 

 sadarbojies ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, identificējot reģiona nozīmes 
projektus ES struktūrfondu 2014.-2020.periodam (ERAF un ESF). 

 

1.5. Padotībā esošās iestādes 

Rīgas plānošanas reģiona padotībā neatrodas neviena iestāde. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Rīgas plānošanas reģionam funkciju realizēšanai 2015.gadam tika piešķirti valsts 
budžeta līdzekļi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
apakšprogrammai - 

31.00.00 - „Plānošanas reģiona pamatdarbības uzturēšana”, Uzņēmējdarbības 

veicināšanas pasākumi Rīgas plānošanas reģionā (t.sk. ES struktūrfondu informācijas 

centra darbības nodrošināšanas pabeigšana 2015. gadā) - EUR 206 960 
30.00.00 –“Rīgas plānošanas reģiona uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu 

nodrošināšana”, “Rīgas plānošanas reģiona pabeigto projektu uzturēšanas 

nodrošināšana” – EUR 16 016. 
 

No Satiksmes Ministrijas „Sabiedriskā transporta reģionālo vietējās nozīmes 
pārvadājumu organizēšana” EUR 43 000 apmērā. Budžeta programmas ir izpildītas 100 
% apmērā. 

2015. gadā VARAM finansējums projektiem tika piešķirts: 

Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 
pasākumi (2014-2020) – EUR 37 609 

 Projekts „Akadēmiskās pilsētiņas, kā līdzdalīga pilsētdizaina, 
laboratorijas (Live Baltic Campus) –  EUR 23 335 

 Projekts „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu 
informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu 
pakalpojumiem (Smart Ports) – EUR 14 274 

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) – EUR 35 572 

Eiropas sociālā fonda/ Eiropas reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda 
tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra 
darbība nodrošināšanai – EUR 35 572 

Eiropas kopienas iniciatīvas projektu īstenošanā – EUR 45 824 

 Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes energoefektīvu 
ēku būvniecības prasmju pilnveide Latvijā (BUILD UP Skills FORCE)           
– EUR 31 193 

 Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā, 
stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD) – EUR 14 631 

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģu finanšu instrumentu finansēto 
programmu, projektu un pasākumu īstenošana – EUR 80 105 

 Norvēģu finanšu instrumenta projekts „Latvijas plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – EUR 80 105 

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 
–     EUR 27 583 
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 Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras 
sateces baseinā (BalticFlows) – EUR 25 187 

 Dzīves vide Baltijas pilsētās (Liveable Baltic Cities - LiveBaltic)                    
– EUR 2 396 

Papildus minētajam, pārskata periodā Rīgas plānošanas reģionam tika piešķirts 
finansējums EUR 5691 apmērā, saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts ar Kultūras 
ministriju par kultūras funkciju veikšanu Rīgas reģionā. Finansējumu piešķir Kultūras 
Ministrija. Funkcija izpildīta par 100 %. 

2015. gadā Eiropas Savienības “Apvārsnis 2020” programmas ietvaros uzsākta projekta 
“Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām 
institucionālām pārmaiņām/GreenS” īstenošana. Projekta realizācijai saņemts 
priekšfinansējums no projekta vadošā partera EUR 55 378 apmērā. 

Iestādes finanšu darbības rādītāji laika periodā no 2011.gada līdz 2015.gadam apkopoti 
1.tabulā, savukārt, Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums laika periodā no 2012.-
2015.gadam apkopots 2.tabulā. 
 

1. tabula 
 

Iestādes finanšu darbības rādītāji laika periodā no 2011.-2015.gadam 
 

Nr.p.k  
Uz 31.12.2011. 

LVL 
Uz 31.12.2012. 

LVL 
Uz 31.12.2013. 

LVL 
Uz 31.12.2014. 

EUR 
Uz 31.12.2015. 

EUR 

1 Aktīvi: 224389 659351 216492 512030 413903 

1.1. 
Ilgtermiņa 
ieguldījumi 

43373 8656 9100 14196 
11970 

1.2. 
Apgrozāmie 
līdzekļi 

181016 650695 207392 497834 
401933 

2 Pasīvi: 224389 659351 216492 512030 413903 

2.1. Pašu kapitāls 37459 -19780 -15102 -69068 -525 

2.2. Kreditori 186930 679131 231594 581098 414428 

 
2.tabula 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums laika periodā no 2012.-2015.gadam 
 

Nr.p.k.  

2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprinā
ts likumā 

EUR 

Faktiskā 
izpilde 

EUR 

1 
Ieņēmumi 
(kopā): 

4 516770 4 516770 4 011298 4 011298 1 363860 1 363860 
 

874 575 
 

874 575 

1.1. 
Transferti starp 
padotības 
iestādēm  

  465094 465094 26264 26264 

 
101 477 

 
101 477 

1.2. 
Transferti starp 
valsts 
struktūrām 

4037336 4037336 2916295 2916295 5691 5691 52 594 52.594 
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Nr.p.k.  

2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprinā
ts likumā 

EUR 

Faktiskā 
izpilde 

EUR 

1.3. 

Transferti starp 
vispārējās 
valdības 
iestādēm 

    22230 22230   

1.4. 
Transferti starp 
budžeta 
veidiem 

    618179 618179 455 669 455 669 

1.5. 
Citi pašu 
ieņēmumi 

17722 17722 63103 63103 171 171 139 139 

1.6. 
Ārvalstu 
finanšu 
palīdzība 

461712 461712 566806 566806 691325 691325 264 696 264 696 

2 
Izdevumi 
(kopā): 

4 047577 4 047577 4 449164 4 449164 1 161904 1 161904 970 035 970 035 

2.1. 
Uzturēšanas 
izdevumi 
(kopā), t.sk.: 

4046597 4046597 4444494 4444494 1 156430 1 156430 968 499 968 499 

2.1.1. Atlīdzība 391336 391336 352040 352040 432972 432972 451 752 451 752 

2.1.2. Komandējumi 47590 47590 29685 29685 17783 17783 24 231 24 231 

2.1.3. 
Subsīdijas un 
dotācijas 

3065228 3065228 3508151 3508151 155360 155360 78 490 78 490 

2.1.4. 
Preces un 
pakalpojumi 

219440 219440 173567 173567 153788 153788 160 367 160 367 

2.1.5. 
Citi izdevumi no 
pamatdarbības 

323983 323983       

2.1.6. Transferti     396527 396527 253 659 253 659 

2.2. 

Izdevumi 
kapitāl-
ieguldījumiem 
(kopā), t.sk.: 

980 980 4670 4670 5474 5474 1 536 1 536 

2.2.1. 
Nemateriālie 
ieguldījumi 

    1400 1400   

2.2.2. Pamatlīdzekļi 980 980 4670 4670 4074 4074 1 536 1 536 

3. Nodarbinātība: 37 37 37 37 29 29 33 33 

3.1. 
faktiskais 
nodarbināto 
skaits 

37 37 37 37 29 29 33 33 

3.2. 
Vidējā darba 
alga 

656 656   815 815 950 950 
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Dati nav salīdzināmi, jo 2014.gadā Latvijā tika ieviesta ES naudas vienība EUR. Sākoties 
2014.gadam, visi RPR finanšu dati tika konvertēti pēc LB noteiktā valūtas kursa 
(0.702804). 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pārskata periodā ir samazinājušies iestādes kopējie 
ieņēmumi, kas skaidrojams ar to, ka 2014. ir likvidēta plānošanas reģioniem sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas funkcija, kas ir nodota VSIA „Autotransporta 
direkcija”.  

 

 

2.2.  Informācija par iestādes galvenajām aktivitātēm, to mērķiem,   
plānotiem rezultātiem un rezultātu izpildes analīze 

2.2.1. Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošana 

Atbilstoši Reģionālās attīstības likumā noteiktajai kompetencei, RPR Telpiskās 
plānošanas nodaļa 2015.gadā ir pabeigusi RPR teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam) izstrādi. 2015.gada pirmajā pusgadā minētie 
plānošanas dokumenti tika precizēti un nodoti atkārtotai publiskai apspriešanai, 
papildināti atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem un saņemti pozitīvi atzinumi no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par dokumentu gala redakcijām. 
2015.gada 18.septembrī RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam un RPR 
Attīstības programma 2014.-2020.gadam tika apstiprināta RPR Attīstības padomē. 
RPR Telpiskās plānošanas nodaļa ir nodrošinājusi attīstības plānošanas procesa 
koordināciju – reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī sagatavojusi 
atzinumus par valsts normatīvo dokumentu projektiem, kas saistīti ar teritorijas 
attīstības plānošanas jautājumiem. Tikusi nodrošināta RPR līdzdalība valsts institūciju 
izveidotajās vadības, uzraudzības un koordinācijas komitejās un komisijās, kā arī citās 
darba grupās pārstāvot reģiona intereses.  
Reģiona attīstības uzraudzības pasākumu ietvaros tika precizēta kārtība, kādā RPR 
izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, 
kā arī regulāri aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu elektroniskā bibliotēka un 
teritoriālā statistika, lai nodrošinātu pietiekamu informācijas bāzi turpmākām RPR 
attīstības uzraudzības darbībām.  

RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešana tikusi nodrošināta, 
pateicoties projektu izstrādei un īstenošanai, kā arī sniedzot nosacījumus un atzinumus 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 2015.gadā tika sniegti 
nosacījumi vietējo lokālplānojumu izstrādei un atzinumi par vietējo pašvaldību 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu teritorijas plānojumu un 
lokālplānojumu atbilstību Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (2.attēls). 
Attīstības plānošanas jomā būtiska loma bijusi Norvēģijas finanšu instrumenta projekta 
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 
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aktivitātēm. 2015.gadā šī projekta ietvaros turpinājās RPR kapacitātes stiprināšana, 
piesaistot ekspertus telpiskās plānošanas jomā, nodrošinot līdzdalību Valsts ilgtermiņa 
tematiskā plānojuma sagatavošanā Baltijas jūras piekrastei, kā arī izstrādājot RPR 
Cilvēku drošības un glābšanas plānu Baltijas jūras piekrastei Rīgas plānošanas reģionā. 
Plāna izstrādes laikā marta mēnesī tika apmeklētas visas Rīgas plānošanas reģiona 
piekrastes pašvaldības, tika intervēti pašvaldību vadītāji un galvenie speciālisti. Laika 
periodā no aprīļa līdz jūlijam notika darba sanāksmes RPR telpās un izbraukuma 
tikšanās ar dažādu institūciju atbildīgajām amatpersonām uz vietas. Tika noskaidroti 
NMPD, KAD MRCC, VUGD, VVD, DAP, VMD, NBS Aviācijas eskadriļas, LR Zemessardzes 
bataljona vadības un speciālistu viedoklis par cilvēku drošības un glābšanas Baltijas 
jūras piekrastē jautājumiem. 2015.gada peldsezonas laikā Plāna izstrādes eksperti 
devās vizītēs pie pašvaldību Glābšanas dienestu darbiniekiem peldvietās, kā arī tikās ar 
Latvijas Piekrastes glābēju asociācijas un Latvijas Peldēšanas federācijas pārstāvjiem. 

 

 
 

2.attēls. RPR Telpiskās plānošanas nodaļas sniegtie atzinumi 2015.gadā. 

 

RPR Telpiskās plānošanas nodaļas speciālisti nodrošinājuši sadaļas „Attīstības 
plānošana” uzturēšanu RPR interneta vietnē www.rpr.gov.lv. Sadaļa ietver RPR un 
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu elektronisko bibliotēku, 
informāciju par RPR teritorijas attīstības plānošanas aktivitātēm, attīstības uzraudzības 
pārskatus un veiktos pētījumus, kā arī informāciju par sniegtajiem nosacījumiem un 
atzinumiem.  

 

2.2.2. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana 

Rīgas plānošanas reģionā ietilpst 30 vietējās pašvaldības (3.attēls):  

 2 republikas nozīmes pilsētas; 

 28 novadi. 

1

6

5

4 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Attīstības programmas

Teritorijas plānojumi

Lokālplānojumi

http://www.rpr.gov.lv/
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Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju 2013.gada 7.augusta 
kopsapulces lēmumu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi veido 35 pārstāvji - 6 
Rīgas pilsētas domes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no pārējām reģiona 
pašvaldībām. Šāds attīstības padomes sastāvs izveidots, ņemot vērā līdzsvarotu 
iedzīvotāju skaita pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē. 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi, pamatojoties uz Rīgas plānošanas 
reģiona nolikumu un attīstības padomes lēmumiem, pārstāv reģiona intereses dažādu 
valsts institūciju izveidotās darba drupās, uzraudzības komitejās, komisijās u.c. Arī 
iestādes speciālisti pārskata periodā turpinājuši nodrošināt iestādes, kā arī reģionā 
ietilpstošo vietējo pašvaldību interešu pārstāvniecību dažādās darba grupās un 
komisijās. Darba ietvaros, atbilstoši katras komisijas, komitejas vai padomes specifikai 
pārstāvēts reģiona viedoklis gan ES struktūrfondu programmās pieteikto projektu 
izvērtēšanā, gan ES fondu līdzekļu sadalē. 

 
 

3. attēls. Rīgas plānošanas reģiona administratīvais iedalījums 
 

Rīgas plānošanas reģiona atpazīstamību gan nacionālā, gan starptautiskā telpā būtiski 
veicinājusi dalība starptautiskajos projektos ar partneriem no Zviedrijas, Norvēģijas, 
Somijas, Krievijas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas, Bulgārijas, 
Spānijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un citām valstīm. Galvenās jomas, kurās tiek 
īstenoti starptautiskās sadarbības projekti ir ilgtspējīga reģiona attīstības plānošana, 
siltumapgādes ilgtspējīga plānošana, kvalificēti cilvēkresursi energoefektīvu ēku 
būvniecībai, tūrisma attīstība, lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmu 
apsaimniekošana, pilsētvides plānošana.   
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Izvērtējot resursu efektivizācijas iespējas, reģions ir samazinājis aktivitāti iestādei 
mazāk svarīgu uzdevumu veikšanā, piemēram, Sadarbības komisijas darba 
nodrošināšanā, dažādu pētījumu par reģiona attīstību veikšanā u.c., novirzot 
speciālistu kapacitāti uz aktivitātēm, kas tendētas uz papildu resursu piesaisti – 
projektu izstrādi un ieviešanu reģionā. 

Pārskata periodā iestāde ir izpildījusi savus uzdevumus saskaņā ar iestādes Darba plānu 
2014.gadam. 

2.2.3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana reģionālās nozīmes 
maršrutos Rīgas plānošanas reģionā 

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, veiktie pasākumi 
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai: 

 
 Analizēta un vērtēta esošā situācija sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā reģionālajā maršrutu tīklā plānošanas reģiona teritorijā; 
 Izstrādāti priekšlikumi 5 jaunu maršrutu atklāšanai un 10 maršrutu grozīšanai 

plānošanas reģiona vietējās nozīmes maršrutu tīklā; 
 Sniegts viedoklis VSIA „Autotransporta direkcija” par grozījumiem reģionālajos 

starppilsētu nozīmes maršrutos un pasažieru vilcienu maršrutos; 
 Sagatavoti priekšlikumi un pārbaudīti sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifi 

reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, ieviešot Vienoto tarifu modeli (tarifu 
izlīdzināšanas 1.soli); 

 Apsekotas 1084 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā, ievadot 
par tām datus izveidotajā Pieturvietu reģistrā; 

 Izvērtēti Sabiedriskā transporta padomē izskatāmie jautājumi un piedaloties 15 
padomes sēdēs sniegts viedoklis, pieņemot attiecīgos lēmumus; 

Šo uzdevumu veikšanai 2015.gadā tika piešķirti EUR 43000. 

2.2.4. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas 
centra darbības nodrošināšana 

Ņemot vērā, ka 2015.gadā tika plānots uz Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 
informācijas centra bāzes izveidot Rīgas plānošanas reģiona (RPR) uzņēmējdarbības 
centru, tad ar 2015.gada 27.aprīļa Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 
lēmumu tika apstiprināts nodaļas nosaukums jaunā redakcijā „Rīgas plānošanas 
reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs”, kā arī apstiprināti 
grozījumi nodaļas reglamentā, paredzot jaunas centra funkcijas, lai nodrošina 
informatīvus un konsultatīvus pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam reģiona 
pašvaldībās.  

RPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs, kura pamatmērķis ir 
nodrošināt potenciālos projektu ieviesējus ar tiem nepieciešamo informāciju par ES 
finanšu atbalstu pieejamību, atbilstoši Darba plānam, organizējis informatīvus 
pasākumus par ES fondu iespējām, sniedzis konsultācijas klientiem gan klātienē, gan 
telefoniski, gan ar e-pasta palīdzību, kā arī uzturējis un regulāri atjaunojis interneta 
vietnes www.ESfinanses.lv saturu, publicējot aktuālāko informāciju par ES finanšu 
piesaistes iespējām un pārskatus par ES struktūrfondu 2007.-2013. gada perioda 

http://www.esfinanses.lv/
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apguvi RPR, kas veidoti, apkopojot un sistematizējot ES struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda vadības informācijas sistēmu datus. 

Ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu ieguldījumu pašvaldību 
griezumā un pašvaldībās īstenotajiem projektiem katrā aktivitātē/apakšaktivitātē 
ikviens interesents var iepazīties interneta vietnē www.ESfinanses.lv. 2015.gadā 
interneta vietni apmeklēja 51 567 lietotāji (Google Analytics dati par periodu no 
01.01.2015. līdz 31.12.2015), tāpat 4360 lietotāji izmantojuši iespēju katru nedēļu 
pirmdienā saņemt e-pastu par interneta vietnē publicētajām aktualitātēm. 

Pamatojoties uz to, ka 2015.gada 31.decembrī noslēdzās projekts „ES struktūrfondu 
tehniskā palīdzība RPR ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”, 
kā arī „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
komunikācijas stratēģijā” noteikto, ka  komunikāciju par 2014.–2020.gada plānošanas 
periodu reģionos īsteno Atbildīgās iestādes un Sadarbības iestāde, reģionālie ES 
struktūrfondu informācijas centri, tai skaitā RPR ES struktūrfondu informācijas centrs, 
ir izbeidzis savu darbību, t.sk.ar 2016. gada 31. janvāri apturēta interneta vietnes 
www.ESfinanses.lv darbība. Tiek nodrošināta pieeja tikai 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā īstenoto ES struktūrfondu projektu datu bāzei, kur gan reģionu, gan pašvaldību 
griezumā ir apkopoti ieviestie ES struktūrfondu projekti.  

Plānotie rezultāti ir izpildīti, tie atspoguļoti arī RPR atskaitēs par Darba plāna izpildi 
2015. gadā (interesentiem atskaites pieejamas iestādes mājas lapā www.rpr.gov.lv vai 
RPR administrācijā). 

 
 

2.2.5. Kultūras deleģētā uzdevuma izpilde 

2015. gada perioda ietvaros nodrošināta datu apkopošana, apstrāde, ievadīšana, 
labošana un aktualizēšana Latvijas Digitālajā Kultūras Kartē (LDKK) saskaņā ar 
Deleģējuma līgumu starp RPR un Kultūras ministriju: 

- Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 22 „Nevalstiskajām 
organizācijām”; 

-  
- Ievadīta, pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 1 objektu sadaļā 

„Radošās rezidences”; 
-  
- Ievadīta, pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 12 objektiem sadaļā 

„Mākslas galerijas”; 
-  
- Ievadīta, pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 38 objektiem sadaļā 

„Kultūrvēsturiskās vietas”; 
-  
- Ievadīta, pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 34 objektiem sadaļā 

„Amatu prasmēm”; 
-  
- Sadarbībā ar reģionālajiem kultūras darba koordinatoriem ir aktualizēti 

nozīmīgākie kultūras pasākumi Rīgas plānošanas reģionā 2015. gadā. 
 

http://www.esfinanses.lv/
http://www.esfinanses.lv/
http://www.rpr.gov.lv/


RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS – 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

17 
 

Veikta nepieciešamās informācijas par kultūras tūrisma produktu klāstu Rīgas 
plānošanas reģionā apzināšana un sagatavošana: 

 
- Apzināta, apkopota un sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu 

klāstu Rīgas plānošanas reģionā; 
-  
- Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par jau esošajiem 32 

kultūrtūrisma maršrutiem Rīgas plānošanas reģionā; 
-  
- Ievadīti 5 jauni kultūrtūrisma maršruti par Rīgas plānošanas reģiona 

kultūrvēsturiskajām vietām. 
 
2015. gadā, sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošajām institūcijām 

nodrošināta metodiskā un konsultatīvā palīdzība kultūras speciālistiem reģionos un 
pašvaldībās kultūras procesu analīzes un informācijas par kultūras tūrismu 
sagatavošanas jautājumos: 

 
- 2015. gadā Rīgas plānošanas reģions ir ticis pārstāvēts visās sanāksmēs, 

semināros, konferencēs un citos pasākumos, kuriem ir bijusi saistība ar 
kultūras darba koordinatora kompetencē esošiem jautājumiem; 

 
- Izveidota Rīgas plānošanas reģiona kultūras speciālistu kontaktinformācijas 

datu bāze, kura pieslēgta kopējai informācijas sistēmai www.esfinanses.lv un 
regulāri katru nedēļu izsūta aktualitātes un jaunumus par Eiropas Savienības 
(ES) fondu finansējuma apguves iespējām, tai skaitā kultūras nozarei; 

 
- Sniegtas konsultācijas kultūras speciālistiem reģionos un pašvaldībās par 

problēmām datu ievadē un labošanā LDKK; 
 
- Sadarbībā ar kultūras speciālistiem reģionos un pašvaldībās, tūrisma 

informācijas centriem un citiem iesaistītajiem speciālistiem, tika apzināta, 
apkopota un sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu klāstu 
Rīgas plānošanas reģionā; 

 
- Sadarbībā ar KM, LV100 biroju, VARAM un reģionālajiem kultūras darba 

koordinatoriem ir uzsākts darbs pie LV100 svinību sagatavošanās 
procesu virzības un organizēšanas. 

 
LR Kultūras ministrijas deleģētā uzdevuma izpildei 2015. gadā tika saņemti 

5691,00 EUR. 

2.2.6.    Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības programmu/fondu līdzfinansēto 
projektu īstenošana 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu RPR administrācija izstrādā un īsteno gan 
starptautiska, gan reģiona un vietējas nozīmes projektus reģionālās attīstības atbalsta 
pasākumu ietvaros. Lai nodrošinātu attīstības dokumentos noteikto prioritāšu 
īstenošanu, tika piesaistīs ES struktūrfondu un citu ārējo finanšu instrumentu 

http://www.esfinanses.lv/
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finansējums. Pārskata periodā Rīgas plānošanas reģiona administrācija izstrādāja 
projektu pieteikumus, konsultēja projektu speciālistus un īstenoja projektus. Projektu 
rezultatīvie radītāji ir atspoguļoti iestādes atskaitēs par Darba plāna izpildi 2015. gadā 
(interesentiem atskaites pieejamas iestādes mājas lapā www.rpr.gov.lv vai Rīgas 
plānošanas reģiona administrācijā). 

 

PROJEKTI, KURU IEVIEŠANA NOSLĒDZĀS 2015.GADĀ: 
 
69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 

pasākumi (2007. – 2013.). 

1. 2015.gadā noslēdzās projekts “Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes 
attīstība Latvijā un Igaunijā”, kas tika līdzfinansēts no Igaunijas-Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam, īstenošanas laiks: 01.2013.-06.2015. Rīgas 
plānošanas reģions ir viens no projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir 
Kurzemes plānošanas reģions, projektā kopumā ir 39 partneri, no kuriem lielākā daļa ir 
pašvaldības. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstību un 
konkurētspēju Programmas teritorijā, tīrot upju gultnes un krastus, izveidojot laivu 
piestātnes, atpūtas vietas, norādes zīmes u.c., nodrošinot ūdenstūrisma uzņēmēju 
zināšanu apmaiņu, sadarbību, pilnveidojot un attīstot jaunus ūdenstūrisma produktus 
(RPR-5), nodrošinot ūdenstūrisma produktu mārketingu u.c. Pārskata periodā 
nodrošināta līdzdalība projekta darba grupas sēdē 9.-10.06.2015. Gulbenes novadā  un 
Noslēguma konferencē (26.05.2015). Hāpsalu. Projekta noslēguma periodā lielākais 
akcents tika likts uz mārketinga, publicitātes un reklāmas aktivitātēm, lai sekmētu upju 
tūrisma popularitāti reģionā: izstrādāti 2 reklāmas videomateriāli (katrs 120") par 
ūdenstūrisma iespējām Rīgas pilsētā un dabas maršrutiem pilsētas tuvumā, izdota 
reklāmas brošūra (Image brochure) ar mērķi veicināt ienākošo tūrismu, izstrādātas un 
nopublicētas upju tūrisma maršrutu detālkartes un noorganizēta ūdenstūrisma 
pakalpojumu Rīgas reģionā publicitātes vizītes žurnālistiem un interaktīvs seminārs RPR 
uzņēmējiem par ūdenstūrisma pakalpojumu kvalitātes celšanas iespējām.  

 

69.07.00 URBACT II programma. 

2. Noslēdzot URBACT II programmas projekta „USEAct” (Urban Sustainable 
Environmental Actions/Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei) īstenošanu 2015.gadā Rīgas 
plānošanas reģions izstrādāja Rīcības plānu: Rīgas metropoles areāla urbānās 
pilnveides rīcības plāns, kā arī izstrādāja informatīvus materiālus projekta rezultātu 
izplatīšanai.  

 
3. 2015.gadā noslēdzās URBACT II programmas projekta „CSI Europe” (City Sustainable 

Investment in Europe/Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā) īstenošana. Projekts ir 
vērsts uz pilsētu iesaisti tādu finanšu instrumentu (Pilsētvides attīstības fons) attīstībā 
un izmantošanā, kas nodrošina efektīvu pilsētu plānošanu un attīstību (JESSICA kā 
piemērs iepriekšējā plānošanas periodā). 2015.gadā projekta ietvaros februārī RPR 
pārstāvji piedalījās projekta noslēguma konferencē Lillē. Kā galvenais projekta rezultāts 
tika izstrādāts RPR Rīcības plāns par Finanšu instrumentiem, kā arī sagatavoti 
informācijas materiāli.  

 

http://www.rpr.gov.lv/


RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS – 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

19 
 

PROJEKTI, KURU IEVIEŠANA TURPINĀS 2015.GADĀ: 

 

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un 
pasākumu īstenošanai. 

Eiropas Savienības Septītā pamatprogramma Pētniecības un tehnoloģiju attīstība 
2007.-2020.gadam 

Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces 
baseinā (BalticFlows)”, 7. Pamatprogramma Pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, 
īstenošanas laiks: 10.2013.-09.2016. Projekta mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga 
lietus ūdens uzraudzības un apsaimniekošanas sistēmas izveide, kas ietver sevī katras 
partnervalsts lietus ūdens piesārņojuma uzraudzības metožu izpēti, izmantoto 
tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju; iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu un 
Rīcības plāna izstrādi, kurā tiks iestrādāti priekšlikumi un stratēģija lietus ūdens 
apsaimniekošanai balstoties uz katras valsts specifiku, kā arī tiks izstrādāts finanšu 
plāns stratēģijas ieviešanai. Pārskata periodā organizētas divas tikšanas ar visu trīs 
sektoru pārstāvjiem ar mērķi informēt par projekta sasniegtajiem rezultātiem, kā arī 
apzināt ar lietus ūdens apsaimniekošanu saistīto organizāciju tālākās sadarbības 
vēlmes. Tika prezentēts izstrādātais Apvienotais Rīcības plāns lietus ūdens 
apsaimniekošanai, kā arī projekta ietvaros izstrādātās projektu idejas un reālā Rīgas 
plānošanas reģionu pašvaldību prakse ieviešot ar lietus ūdens apsaimniekošanu 
saistītos projektus. Tika nolemts 2016.gada sākumā organizēt starptautiskās pieredzes 
apmaiņas semināru Rīgā un darba diskusijā ar ieinteresētajiem partneriem individuāli 
attīstīt projektu idejas. Projekta ietvaros tika izstrādāti divi elektroniskie katalogi ar 
mērķi veicināt savstarpējo sadarbību starp Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Lielbritānijas, 
Somijas un Zviedrijas uzņēmējiem, zinātniskajām iestādēm un valsts, pašvaldību 
sektora pārstāvjiem.  Tika apkopota un iesniegta informācija par valsts un pašvaldību 
institūciju pieredzi, darbības sfērām, interesēm, lai veidotu tālāku savstarpēju 
sadarbību, kas saistīta ar pilsētvides un difūzo lietus ūdeņu apsaimniekošanas un 
uzraudzības jautājumiem. Aptaujas veidā tika apzināta sociālo mediju loma 
jeb respondentu vēlme savās sociālajās vietnēs dalīties ar ūdens kvalitātes 
mērījumiem, iegūtie rezultāti tika analizēti. Projekta ietvaros izstrādātais Apvienotais 
Rīcības plāns tika aktualizēts Briselē. Tāpat tika nolemts, ka izstrādātais Rīcības plāns 
tiks pielāgots lietusūdens apsaimniekošanas vajadzībām Latvijas mērogā. Sagatavota 
un iesniegta projekta vidusposma atskaite, kā arī nodrošināta informācijas pieejamība 
un publicitāte par aktuālajām projekta aktivitātēm. 

 

Programma „Intelligent Energy Europe” / IEE. 

Intelligent Energy Europe līdzfinansēts projekta „Tālākizglītības programmas 
energoefektīvai būvniecībai Latvijā” (Build up Skills FORCE) mērķis ir sekmēt kvalificētu 
strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un 
renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei. Galvenie rīcības virzieni: (1) Profesionālās 
pilnveides izglītības programmu izstrāde inženierkomunikāciju un norobežojošo 
konstrukciju energoefektīvai būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver mācību 
materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas 
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reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50 
strādniekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā, kā arī šo programmu 
akreditācija un licencēšana sešos profesionālās izglītības kompetenču centros; (2) 
Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai Latvijā, ko 
nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finanšu instrumenti. 2015.gadā 
Apvienojot izglītības, enerģētikas un būvniecības ekspertus, izstrādātās divas 
profesionālās pilnveides izglītības programmas: (1) Inženierkomunikāciju siltināšanas 
darbi ar padziļinātām prasmēm ventilācijas tīklu siltināšanas darbos vai ūdensapgādes, 
kanalizācijas un apkures tīklu siltināšanas darbos; (2) Ēku energoefektīva atjaunošana 
un siltināšanas darbi ar padziļinātām prasmēm norobežojošo konstrukciju siltināšanas 
darbos vai jumta konstrukciju siltināšanas darbos.Izglītības programmas sagatavotas ar 
mērķi, lai sniegtu zināšanas, izpratni un prasmes par kvalitatīvu un atbilstošu 
būvniecības normatīvo aktu pielietojumu ēku siltināšanas darbu procesos, ēku 
siltināšanas darbu un inženierkomunikāciju siltināšanu darbu izpildē. Apmācību 
programmās iekļautas praktiskās apmācības, kas sniedz iespēju apgūt nepieciešamās 
prasmes siltināšanas darbos, kā arī iegūt padziļinātas prasmes un iemaņas 
norobežojošo konstrukciju vai jumta konstrukciju siltināšanas darbos. Sagatavotas 
pilotapmācības skolotājiem, mācību meistariem un būvniecībā strādājošajiem. 
Apmācību organizēšanai piesaistīti būvmateriālu ražotāji un būvsistēmu piegādātāji. 
Izstrādātās izglītības programmas izskatītas Izglītības kvalitātes dienestā un sagatavotas 
licenzēšanai.Izstrādāti apmācību programmu iespējamie finansēšanas modeļi, kas 
prezentēti valsts  atbildīgajām institūcijām (Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Ekonomikas ministrijai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas investīciju attīstības aģentūrai) un būvniecības 
sektora profesionālajām organizācijām (Latvijas Būvnieku asociācijai, Latvijas Celtnieku 
arodbiedrībai, Latvijas būvinženieru savienībai). Projekta aktivitātes prezentētas 
Būvniecības Nozaru Ekspertu Padomei un Ilgtspējīgas būvniecības padomei. Aktivitātes 
ietvaros noorganizētas tikšanās ar privātajām organizācijām - ar GRF (Guntis Rāvis 
Fund). Izstrādāta deklarācija ar mērķi  nodrošināt profesionālo pilnveidi 
energoefektīvas būvniecības un ēku atjaunošanas jomā, izmantojot apmācības procesā 
projektā “Build up Skills Force” izstrādātās izglītības programmas. Sagatavotas 
publikācijas un informācija par projekta aktivitātēm. Projekta ietvaros sagatavots 
progresa ziņojums Eiropas Komisijas atbildīgajai institūcijai EASME (Executive Agency 
for Small and Medium-sized Enterprises). Nodrošināta informācijas pieejamība un 
publicitāte par aktuālajām projekta aktivitātēm. Sagatavoti papildus bukleti pašvaldību 
pārstāvjiem un būvvaldēm.   

 

70.05. Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.-2013.). 
 

„ES struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu 
informācijas centra darbības nodrošināšanai”. Ar projekta palīdzību tiek veicināta 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguves efektivitāti reģionā, nodrošinot 
informācijas pieejamību un publicitāti par Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem 
ar informatīvo semināru, apmācību, konferenču, konsultāciju un preses relīžu 
palīdzību. Projekta specifiskais mērķis: nodrošināt Eiropas Savienības fondu 
informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, konferences un seminārus RPR. 
Pārskata periodā projekta ietvaros tika noorganizēti 16 informatīvi pasākumi t.sk. 4 ES 
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struktūrfondu ieguldījuma popularizēšanas semināri pašvaldību pārstāvjiem, kā arī tika 
noorganizēti 12 informatīvie semināri Semināru ietvaros tika informētas sekojošas 
mērķa grupas: 

- Komersanti, topošie komersanti; 
- Nevalstisko organizāciju pārstāvji;  
- Pašvaldību pārstāvji.  

Populārākās semināru tēmas: 
- Efektīva komunikācija- veiksmīga projekta ieviešanas priekšnoteikums; 
- LR tiesisko normu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu 

atbalstu; 
- Biežāk pieļautās kļūdas Eiropas Savienības struktūrfondu 2007-2013 projektu 

sagatavošanā un vadīšanā. 
2015.gadā tika aktualizēta ES projektu datu bāze Rīgas plānošanas reģionā vietnē 

www.esfinanses.lv, kurā apkopota informācija par Rīgas plānošanas reģionā atbalstītājiem ES 
struktūrfondu projektiem. Kartē ir pieejama informācija gan reģiona, gan novadu griezumā par 
ES struktūrfondu apgūšanas progresu. 

  
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002). 

1. Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādāšana”, īstenošanas laiks 12.2013. – 04.2016. 
Projekta ietvaros plānota RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas un pētījumu izstrāde, ar to saistītu sabiedrības līdzdalības pasākumu 
(semināru) organizēšana, pieredzes apmaiņa teritorijas plānošanas jomā ar 
Norvēģiju, kā arī valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras 
piekrastei. 2014.gadā projekta ietvaros: (1) RPR pārstāvji piedalījušies pieredzes 
apmaiņas braucienos uz Norvēģiju; (2) Noorganizēti 11 sabiedrības iesaistes 
semināri; (3) Izstrādāts pētījums par RPR viedas specializācijas iespējām; (4) 
Izstrādāts Rīcības plāns RPR attīstības programmai;(5) Izveidota projekta sadaļa 
RPR interneta vietnē un regulāri aktualizēta informācija. 2015.gadā tika (1) 
pilnveidota un apstiprināta RPR AP Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 
2014.-2020.gadam un (2) Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2014.-2030.gadam; (3) notika 3 atkārtotai sabiedrības iesaistes semināri attīstības 
plānošanas dokumentu apspriešanai; (4) sadarbībā ar VARAM izstrādāti Rīgas 
plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam publicitātes 
izdevumi latviešu un angļu valodās; (5) izstrādāts Cilvēku drošības un glābšanas 
plāns Baltijas jūras piekrastei Rīgas plānošanas reģionā; (6) noorganizēts 
seminārs/diskusija par cilvēku drošības un glābšanas jautājumiem Batlijas jūras 
piekrastē Rīgas plānošanas reģionā, (7) nodrošināta RPR līdzdalība valsts ilgtermiņa 
tematiskā plānojuma Jūras telpiskais plānojums izstrādē; (8) RPR tīmekļa vietnē 
uzturēta projekta sadaļa, publicējot tajā aktuālo informāciju par projekta 
īstenošanu. 

 

http://www.esfinanses.lv/
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EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 
projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 
pasākumu izstrāde”. 

1. Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana 
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, ietvaros tika precizēti 
pašvaldību objekti, kuriem tiks izstrādāti investīciju piesaistes dokumenti, notikusi 
šo objektu saskaņošana ar VARAM un VRAA, īstenotas iepirkumu procedūras un 
noslēgti 5 (pieci) līgumi par investīciju piesaistes dokumentācijas izstrādēm šādās 
reģiona pašvaldībās: Jūrmala, Limbāzi, Ogre, Sigulda un Tukums.  

 

67.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti. Programma 
„Intelligent Energy Europe” / IEE. 

2. Intelligent Energy Europe projekts: „Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumapgādē un dzesēšanā - stratēģiskas pieejas attīstība” (RES Heating and 
Cooling – Strategic Actions Development (RES.H-C.SPREAD). Projektu plānots 
īstenot no 2014.gada 1.marta līdz 2016.gada 30.augustam. Projekta mērķi: noteikt 
un izmantot ES mēroga paraugpraksi atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
siltumapgādē un dzesēšanā, kā arī panākt labās prakses iestrādi reģionālās 
plānošanas dokumentos; izstrādāt plānošanas metodiku un vadlīnijas IERP plānu 
izstrādei un īstenošanai; sekmēt IERP plānu ieviešanu partnerreģionos, ko 
nodrošinātu galveno iesaistīto pušu un iedzīvotāju sadarbība. Projekta ietvaros 
paredzēts: izstrādāt sešus reģionālus Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai siltumapgādē un dzesēšanā, t.sk., Rīgas 
plānošanas reģionam; izveidot  patstāvīga IERP pārvaldības komitejas (Country 
Governance Committees) plānu ieviešanas atbalstam; un izstrādāt metodiku un 
vadlīnijas, atjaunojamo energoresursu pieprasījuma un piedāvājuma kartēšanai 
reģionālā līmenī, lai nodrošinātu pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanu balstītu 
izmaksu efektivitātes analīzē saskaņā ar Energodirektīvas prasībām. 2015.gadā 
balstoties uz projekta metodoloģiju un siltumapgādes kartēšanu Rīgas reģiona 
paraugteritorijā (Salaspils) tika uzsākta Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 
izstrādes (IERP) Rīgas reģionam. Lai nodrošinātu projekta mērķa grupu (pašvaldības 
attīstības speciālistu, siltumpaādes un enerģētikas speciālistu, u.c.ieinteresēto 
pušu) līdzdalību IERP izstrādes procesā, noorganizētas divas ERPR pārvaldības 
komiteju sanāksmes.  

 

PROJEKTI, KURU IEVIEŠANA UZSĀKTA 2015.GADĀ:  

69.08.00  Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 
pasākumi (2014-2020)  

1. Centrālbaltijas reģiona pārrobežu sadarbības programmas Interreg VA 2014.-2020. 
gadam projekts „Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorijas 
(Live Baltic Campus: Campus Areas as Labs for Participative Urban Design)" (CB 
155) pamatā ir inovatīvas pieejas ienešana pilsētplānošanā, izmantojot dizaina 
domāšanas metodes. Projekta aktivitātes ir saistītas ar Centrālbaltijas reģiona 
akadēmisko pilsētiņu (campus) plānošanu un integrēšanu kopējā pilsētas 



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS – 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

23 
 

plānojumā. Zināšanas par dizaina domāšanas un sabiedrības iesaistes metodēm 
plānošanā tiks izmantotas, strādājot pilotprojektā pie integrētās attīstības plāna 
izveides Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Tiks veikti pētījumi 
par Akadēmiskā centra attīstību divos aspektos: (a.) infrastruktūras izveide 
sadarbībai ar uzņēmējiem un (b.) savietojamība ar apkārtējo pilsētas teritoriju un 
nepieciešamie mobilitātes risinājumi. Rīgas Plānošanas reģions nodrošinās procesu 
dokumentējošu pieredzes aprakstu (case studies) izplatīšanu reģiona pašvaldībām. 
Tiks apkopotas, analizētas un izplatītas labās prakses un pieredzes, Tiks 
sagatavotas politikas rekomendācijas un vadlīnijas par akadēmisko pilsētiņu 
(campus) integrēšanu ilgtspējīgā pilsētu attīstības plānošanas procesā. Tiks 
stiprināta Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību kapacitāte un zināšanas par dizaina 
domāšanas un sabiedrības iesaistes metodēm, ko izmantot savu attīstības 
plānošanas problēmu risināšanā un integrēto plānojumu izstrādē. Projekta 
rezultātā tiks izveidota sadarbība starp Rīgas domi, Latvijas Universitāti, 
uzņēmējiem un investoriem, nekustamo īpašumu attīstītājiem,  infrastruktūras 
attīstītājiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem (Rīgas satiksme, Latvijas 
Dzelzceļš, Rail Baltica), un citām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu šīs 
teritorijas izveidošanu par zināšanu pārneses, inovāciju un uzņēmējdarbības 
epicentru Rīgas reģiona un Centrālbaltijas reģiona mērogā. Tika nodrošināta RPR 
pārstāvju dalība projekta partneru sanāksmēs un tika izveidota projekta 
ieinteresēto pušu (stakeholders) darba grupa un noorganizētas projekta partneru 
sanāksmes. 

 
 

2. Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekts 
(CB239) „ Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu 
informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem 
(SmartPorts)” tiek īstenots no 2015.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim. 
Projekta vadošais partneris ir  Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Eesti 
Väikesadamate Arenduskeskus), bet projekta partneri – 10 mazās ostas un 
jahtklubi no Latvijas un Igaunijas, RPR un Kurzemes plānošanas reģions, kā arī 
Sottungas pašvaldība (Ālandu salas, Somija) un Arhipelāga fonds (Stokholmas 
reģions, Zviedrija). Projekta galvenie mērķi ir izveidot Centrālās Baltijas reģionā 
(Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar 
kvalitatīviem pakalpojumiem, kā arī sekmēt mazo ostu starptautisko atpazīstamību 
un iekļaušanos Centrālās Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas 
sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz mazajām ostām. 
Projekta ietvaros ir paredzēts: Pilotinvestīcijas mazo ostu aprīkojumā, lai uzlabotu 
navigācijas drošību un vides aizsardzības prasību izpildi, paplašinātu un uzlabotu 
ostu pakalpojumus (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide, 
bīstamo atkritumu savākšanas sistēmu izveide, piesārņojuma likvidēšana, 
navigācijas bojas un zīmes, meteoroloģiskās stacijas, ostas kontroles un 
novērošanas kameras) ; Interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu 
iegāde un uzstādīšana mazajās ostās, izmantojot IKT risinājumus un Mazo ostu 
starptautiskā mārketinga aktivitāšu īstenošana (mārketinga plāna un satura 
izstrāde, mazo ostu interneta vietņu sasaiste ar tūrisma informācijas interneta 
vietnēm Centrālās Baltijas reģionā, navigācijas materiālu un citu informatīvu 
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materiālu izstrāde jahtu ostu apmeklētājiem, lai sekmētu informācijas pieejamību 
par mazo ostu tīklu, to atrašanās vietu un ārvalstu apmeklētājiem pieejamajiem 
pakalpojumiem, mazo ostu dalības nodrošināšana divās starptautiskās 
specializētās izstādēs). 

 
70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un 

pasākumu īstenošanai 
 

“Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām 
institucionālām pārmaiņām (GreenS)”, Eiropas Savienības “Apvārsnis 2020” 
programma, īstenošanas laiks: 01.06.2015. – 31.05.2018.  (36 mēneši). Projekta 
virsmērķis ir stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, pielietojot inovatīvus 
risinājumus, veiksmīgi ieviest zaļo publisko iepirkumu (ZPI) ar nolūku paaugstināt 
institucionālo spēju taupīt enerģiju, samazināt CO2 izmešu daudzumu un saistītās 
izmaksas. Pārskata periodā ir apmeklēta projekta uzsākšana sanāksme Kosenzā, Itālijā 
laika posmā no 2015. gada 10. - 13. jūnijam un projekta ieviešanas sanāksmes 
Maribora, Slovēnija laika posmā no 2015. gada 23. - 26. novembrim. Projektā ir veikts 
informācijas apkopojums un analīze par labo un slikto pieredzi ieviešot ZPI. Sadarbībā 
ar Rīgas Enerģētikas aģentūru ir veikta analīze 15 Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības 
plāniem saistībā ar ZPI rīcībām tajos. Sagatavoti materiāli projekta partneriem – Zaļā 
publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienības izveides lēmuma paraugs, preses relīzes 
paraugs, Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienības darbības stratēģijas paraugs. 
2015. gada 2. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
organizētajā Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas darba grupas sēdē prezentēts 
projekts un plānotās aktivitātes tajā. Izveidota projekta sadaļa RPR interneta vietnē, kā 
arī projekta mājas lapā galvenās sadaļas tulkotas uz latviešu valodu. 

 
 
63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)” 

 

ESF projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem”. Projekta īstenošanas laiks ir no 1.07. 2015. līdz 31.12.2022. 
Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un bērniem. Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir finansējuma saņēmējs, kā 
arī projekta īstenotājs sadarbībā ar 34 projekta partneriem: pašvaldībām, valsts 
sociālās aprūpes centriem (VSAC) un bērnu sociālās aprūpes centriem (BSAC). Pārskata 
perioda ietvaros tika nodrošināta projekta vadības komandas izveide, komunikācija ar 
partneriem projekta uzsākšanai, nodomu protokolu noslēgšana ar 34 potenciālajiem 
projekta sadarbības partneriem, kā arī organizēts informatīvs seminārs par projekta 
plānošanu un uzsākšanu potenciālajiem projekta partneriem. 2015. gada 4. ceturksnī ir 
izstrādāta sadarbības līguma sagatave (sadarbības līgumi ar partneriem tiks slēgti 2016. 
gada 1. ceturksnī) un izsūtītas aicinājuma vēstules pašvaldībām par 
Deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupu izveidi pašvaldībās sekmīgai projekta 
īstenošanai.  
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2.3.  Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas 
iniciatīvām  

2015.gadā Rīgas plānošanas reģions nav īstenojis jaunas politikas iniciatīvas. 
 

2.4. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi un to galvenie rezultāti 

2015.gadā RPR neveica un nepasūtīja pētījumus.  

 

2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 
programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu 
izlietojums 

2015. gadā Rīgas plānošanas reģions īstenoja ES struktūrfondu, Eiropas Teritoriālās 
sadarbības un citu ES programmu līdzfinansētus 13 projektus, kuru ietvaros tika 
sasniegti rezultāti šādās jomās – ilgtspējīga reģiona attīstības plānošana, siltumapgādes 
ilgtspējīga plānošana, kvalificēti cilvēkresursi energoefektīvu ēku būvniecībai, tūrisma 
attīstība, lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmu apsaimniekošana, pilsētvides 
plānošana, zaļais publiskais iepirkums, mazo ostu attīstība u.c. (3. tabula). 

3. tabula 

Rīgas plānošanas reģiona ieviestie projekti un to rezultāti pārskata gadā 

Programma 
Projekta 

nosaukums 
Sasniegtie rezultāti 2015.gadā 

 

Izlietotais 
finansējums 

2015.gadā, EUR 

EEZ/Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2009.-
2014.gada perioda 

programma „Kapacitātes 
stiprināšana un 

institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm” 

(Nr.4.3-24/NFI/INP-002). 
 

 
 

Projekts „Latvijas 
plānošanas 

reģionu un vietējo 
pašvaldību 
teritoriālās 
attīstības 

plānošanas 
kapacitātes 

palielināšana un 
attīstības 

plānošanas 
dokumentu 

izstrādāšana” 

 
1. Pilnveidota un apstiprināta Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības programma 2014.-2020.gadam; 
2. Pilnveidota un apstiprināta Rīgas plānošanas 

reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-
2030.gadam;  

3. Organizēti 3 atkārtoti sabiedrības iesaistes 
semināri attīstības plānošanas dokumentu 
apspriešanai;  

4. Sadarbībā ar VARAM izstrādāti Rīgas plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-
2030.gadam publicitātes izdevumi latviešu un 
angļu valodās;  

5. Izstrādāts Cilvēku drošības un glābšanas plāns 
Baltijas jūras piekrastei Rīgas plānošanas reģionā;  

6. Noorganizēts seminārs/diskusija par cilvēku 
drošības un glābšanas jautājumiem Baltijas jūras 
piekrastē Rīgas plānošanas reģionā; 

7. Nodrošināta RPR līdzdalība valsts ilgtermiņa 
tematiskā plānojuma Jūras telpiskais plānojums 
izstrādē;  

8. RPR tīmekļa vietnē uzturēta projekta sadaļa, 
publicējot tajā aktuālo informāciju par projekta 
īstenošanu. 

EUR 80 105 

EEZ/Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2009.-

Projekts 
„Reģionālās 

1. Precizēti pašvaldību objekti, kuriem tiks 
izstrādāti investīciju piesaistes dokumenti, 

EUR 
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2014.gada perioda 
programma „Kapacitātes 

stiprināšana un 
institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts 

institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm” 

 

politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā 

un reģionālās 
attīstības 

pasākumu 
izstrāde”. 

 

notikusi šo objektu saskaņošana ar VARAM un 
VRAA,  

2. Īstenotas iepirkumu procedūras un noslēgti 5 
(pieci) līgumi par investīciju piesaistes 
dokumentācijas izstrādēm šādās reģiona 
pašvaldībās: Jūrmala, Limbaži, Ogre, Sigulda un 
Tukums. 

Tehniskā palīdzība  

„Eiropas 
Savienības reģiona 
ES struktūrfondu 

informācijas centra 
darbības 

nodrošināšanai” 
struktūrfondu 

tehniskā palīdzība 
Rīgas plānošanas 

1. Noorganizēti 16 informatīvie semināri par ES 
struktūrfondu aktualitātēm un ieguldījumu; 

2. Sniegtas  individuālas konsultācijas par ES 
struktūrfondiem; 

3. Vismaz 48 reizes aktualizēta informācija Rīgas 
plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 
centra mājas lapā www.esfinanses.lv;  

4. Nodrošinātas 10 preses relīzes publikācijas, 
informatīvie sludinājumi un izveidoti TV sižetipar 
ES struktūrfondu aktualitātēm; 

EUR 350572 

Igaunijas – Latvijas 
Pārrobežu sadarbības 

programma 2007.-
2013.gadam 

Ūdens tūrisma kā 
dabas un aktīvā 

tūrisma 
komponentes 

attīstība Latvijā un 
Igaunijā 

/Development of 
water tourism as 
nature and active 

tourism 
component in 

Latvia and Estonia 
(Riverways) 

1. Īstenotas upju tūrisma mārketinga aktivitātes: 
izstrādāti 2 reklāmas videomateriāli (katrs 120") 
par ūdenstūrisma iespējām Rīgas pilsētā un dabas 
maršrutiem pilsētas tuvumā, izdota reklāmas 
brošūra (Image brochure) ar mērķi veicināt 
ienākošo tūrismu. 

2. Izstrādātas un nopublicētas upju tūrisma maršrutu 
detālkartes. 

3. Noorganizēta ūdenstūrisma pakalpojumu Rīgas 
reģionā publicitātes vizītes žurnālistiem. 

4. Noorganizēts interaktīvs seminārs RPR 
uzņēmējiem par ūdenstūrisma pakalpojumu 
kvalitātes celšanas iespējām.  

5. Nodrošināta RPR pārstāvju līdzdalība projekta 
darba grupas sēdē un Noslēguma konferencē. 

EUR 83814 

URBACT II 

Ilgtspējīgas 
investīcijas pilsētās 

Eiropā/ 
City Sustainable 

Investment in 
Europe/ CSI Europe 

1. Izstrādāts RPR Rīcības plāns finanšu 
instrumentiem ilgtspējīgām investīcijām 
pilsētās. 

2. Sagatavoti informācijas materiāli projekta 
rezultātu izplatīšanai. 

3. Nodrošināta RPR pārstāvju daliba projekta 
Noslēguma konferencē. 

EUR 13428 

URBACT II 

Pasākumi 
ilgtspējīgai 
pilsētvidei/ 

Urban Sustainable 
Environmental 

Actions/ USE Act 

1. Izstrādāts RPR Rīcības plāns par Rīgas 
metropoles areāla urbāno pilnveidi pilnveides 
rīcības plāns. 

2. Sagatavoti informācijas materiāli projekta 
rezultātu izplatīšanai. 

 

EUR 9640 

7.Pamatprogramma 
Pētniecības un tehnoloģiju 

attīstībai 2007.-
2013.gadam 

Lietus ūdeņu 
monitorings un 
menedžments 
Baltijas jūras 

reģionā / 
Monitoring and 

 
1. Ar lietus ūdens apsaimniekošanu un 

uzraudzību saistītajām institūcijām 
organizētas vairākas sanāksmes: Latvijas 
pašvaldību pieredzes apmaiņa ar lietusūdens 
saistīto projektu ieviešanā, diskusijas par 

EUR 40242 

http://www.esfinanses.lv/
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management of 
flowing rain water 

in Baltic sea 
catchment areas 

(BalticFlows) 

lietusūdens apsaimniekošanas  un 
meliorācijas politikas nostādnēm, kā arī tika 
prezentēts BalticFlows projekta ietvaros 
izstrādātais Rīcības plāns. 

2. Izstrādāts partnervalstu elektronisks katalogs 
par pilsētvides lietusūdens apsaimniekošanas 
un uzraudzības institūciju kompetencēm un 
sadarbības interesēm. Sniegta informācija par 
valsts un pašvaldību institūciju kompetencēm 
un interesēm ar mērķi sekmēt "redzamību" un 
potenciālo sadarbību. 

3. Izstrādāts partnervalstu elektronisks katalogs 
par difūzās piesārņojuma slodzes uzraudzības 
un apsaimniekošanas institūciju 
kompetencēm un sadarbības interesēm. 

4. Veikts partnervalstu informācijas apkopojums 
par iedzīvotāju vēlmi piedalīties ūdens 
kvalitātes mērījumu veikšanā un informācijas 
izplatīšanā sociālajos medijos. 

5. Uzsākts darbs pie projekta ietvaros izstrādātā 
Rīcības plāna adaptēšanas Rīgas plānošana 
reģiona pašvaldību vajadzībām - iekļaujot 
reģionālo dokumentu, finanšu instrumentu 
apskatu, projektu un aktivitāšu uzskaiti, kā arī 
rekomendāciju izstrādi pašvaldības, uzņēmēju 
un pētniecības sektoru sadarbībai un 
sabiedrības iesaistei. 

6. Nodrošinātas projektu partneru tikšanās, kā 
arī regulāra informācijas atjaunošana RPR un 
BalticFlows mājas lapā. 

7. Organizētas tikšanās starp klastera 
daprojektu idejas lietusūdens anketu 
apkopojums). 

Programma „Intelligent 
Energy Europe” 

Tālākizglītības 
programmas 

energoefektīvai 
būvniecībai 

Latvijā/ Build up 
Skills - FORCE 

 

1. Izstrādātās divas profesionālās pilnveides 
izglītības programmas: (1) 
Inženierkomunikāciju siltināšanas darbi ar 
padziļinātām prasmēm ventilācijas tīklu 
siltināšanas darbos vai ūdensapgādes, 
kanalizācijas un apkures tīklu siltināšanas 
darbos; (2) Ēku energoefektīva atjaunošana 
un siltināšanas darbi ar padziļinātām 
prasmēm norobežojošo konstrukciju 
siltināšanas darbos vai jumta konstrukciju 
siltināšanas darbos. 

2. Sagatavotas publikācijas un informācija par 
projekta aktivitātēm. 

EUR 31 193 

Programma „Intelligent 
Energy Europe” 

Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 

siltumapgādē un 
dzesēšanā - 
stratēģiskas 

pieejas attīstība/ 
RES H/C SPREAD 

3. Balstoties uz projekta metodoloģiju un 
siltumapgādes kartēšanu Rīgas reģiona 
paraugteritorijā (Salaspils) tika uzsākta 
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde 
(IERP) Rīgas reģionam.  

4. Lai nodrošinātu projekta mērķa grupu 
(pašvaldības attīstības speciālistu, 
siltumapgādes un enerģētikas speciālistu, 
u.c.ieinteresēto pušu) līdzdalību IERP 
izstrādes procesā, noorganizētas divas ERPR 
pārvaldības komiteju sanāksmes.  

5. Nodrošināta RPR pārstāvju dalība 

EUR 23603 
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vienāpartneru sanāksmē, noorganizēta viena 
partneru sanāksme. 

Eiropas Savienības 

“Apvārsnis 2020” 

Zaļā publiskā 
iepirkuma atbalsta 
institūcijas 
inovatīvām un 
ilgtspējīgām 
institucionālām 
pārmaiņām/ 
GreenS 

 

 
1. Veikta pašvaldību speciālistu un valsts 

politikas veidotāju aptauja par zaļā publiskā 
iepirkumu ieviešanas praksi Latvijā. 

2. Veikta pašvaldību izstrādāto Ilgtspējīgas 
Enerģētikas rīcības plānu analīze saistībā ar 
zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas 
aktivitātēm Latvijā. 

3. Nodibināta Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta 
struktūrvienība Rīgas enerģētikas aģentūrā. 

4. Izstrādāta projekta komunikācijas stratēģija, 
izveidota projekta mājaslapa, sagatavots 
projekta pirmais elektroniskais ziņu 
izdevums. 

EUR 12762 

Interreg Centrālā Baltijas 
jūras reģiona programma 

2014.-2020.gadam 

CB 155 
Akadēmiskās 
pilsētiņas – 
līdzdalīga 

pilsētdizaina 
laboratorijas (Live 

Baltic Campus) 
 

1. Nodrošināta projekta koordinēšana un WP4 
darba plāna izstrāde. 

2. Nodrošināta RPR pārstāvju dalība projekta 
partneru sanāksmēs (2): Kick off sanāksmē 
Helsinkos 10.-11.11.2015.; 08.12.2015. 
projekta partneru sanāksmē LU. 

3. Izveidota projekta ieinteresēto pušu 
(stakeholders) darba grupa. 

4. Noorganizētas projekta partneru sanāksmes 
(3) 27.10.2015., 24.11.2015. projekta 
partneru sanāksme ar LU (Latvija), 
09.12.2015. projekta partneru sanāksme ar LP 
(Somija) 

5. Sagatavota informācija izpētes (inventory 
report) 1.posmam. 

6. Nodrošināta projekta publicitāte atbilstoši 
projekta komunikāciju plānam: sagatavota 
projekta sadaļa RPR mājas lapā, publicētas 3 
ziņas projekta Live Baltic Campus facebook 
profila lapā.  

EUR 8092 

Interreg Centrālā Baltijas 
jūras reģiona programma 

2014.-2020.gadam 

CB239 Moderns un 
pievilcīgs mazo 

ostu tīkls ar 
interaktīvu 
pārrobežu 

informācijas 
sistēmu, kopēju 
mārketingu un 

uzlabotiem ostu 
pakalpojumiem 

(SmartPorts) 

Uzsākta projekta istenošana, izveidota projekta 
ieviešanas komanda un nodrošināta RPR 
prstāvja dalība projekta uzsākšanas sanāksmē 

EUR 1217 

 

2.6. Informācija par pakalpojumiem  

2.6.1. Sniegto pakalpojumu veidi 

Rīgas plānošanas reģions pārskata periodā nav sniedzis maksas pakalpojumus ne 
juridiskām, ne fiziskām personām. Atbilstoši iestādes kompetencei, Rīgas plānošanas 
reģions sniedz šādus publiskus pakalpojumus:  
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 Ieteikumu, rekomendāciju sniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē un citu attīstības dokumentu izstrādē – pašvaldībām, atsevišķos gadījumos 
ar plānošanas un attīstības dokumentu izstrādi saistītiem uzņēmumiem; 

 informēšanas pasākumi par ES struktūrfondu un citu finanšu avotu piesaistes 
iespējām – uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām personām, 
pašvaldībām u.c.;  

 konsultācijas pašvaldībām projektu pieteikumu sagatavošanā, iesniegšanā;  

 tiek nodrošināta informācijas izplatīšana ar mājas lapas starpniecību un tajā 
ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem – izstrādātajām datu bāzēm, jaunumu 
saņemšanas iespējām e-pastā u.c.;  

 tiek nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos; 

 tiek organizēta datu ievade Latvijas Digitālajā kultūras kartē. 

Minētie pakalpojumi galvenokārt tiek sniegti pašvaldībām un to speciālistiem saskaņā 
ar normatīvajos aktos noteikto iestādes kompetenci, tomēr papildu pakalpojumus 
iespējams saņemt arī citām mērķa grupām dažādu projektu ietvaros, piemēram: 

 informācijas sniegšana un konsultācijas ar pašvaldībām par Eiropas Teritoriālās 
sadarbības programmu 2014.-2020. gadam plānošanu, reģiona projektu 
identificēšana un pašvaldību projektu vajadzību apzināšana; 

 starptautisko sadarbības partneru piesaiste; 

 kapacitātes stiprināšanas pasākumi plānošanas un projektu attīstības speciālistiem, 
lai veicinātu ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu sniegto resursu piesaisti un 
apguvi reģionā; 

 sadarbības tīklu un platformu izveide un attīstība uzņēmējdarbības atbalsta 
institūcijām starptautiskā līmenī u.c.; 

 tiek nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana reģionālajā vietējās 
nozīmes maršrutu tīklā. 

2.6.2. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā 

Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Rīgas plānošanas reģions pārskata periodā 
turpinājis aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu par plānošanas reģionu, 
tā kompetenci, iespējamajiem pakalpojumiem, un to saņemšanas iespējām gan 
klātienē (semināri sanāksmes, attīstības padomes sēdes, dažādi informatīvie pasākumi 
projektu ietvaros, kā arī administrācijas darbinieku darba tikšanās pašvaldībās 
sadarbības tīkla ietvaros u.c.), gan neklātienē (mājaslapa, ikmēneša ziņu apkopojumi, 
e-pasta ziņojumi, u.c.). 

2014.gadā iestāde nodrošinājusi ES struktūrfondu Informācijas centra darbību – 
speciālistu konsultācijas, kā arī iestādes interneta vietnes uzturēšanu, iepriekšējā 
kvalitātes un apjoma līmenī. Vairākums konsultatīva rakstura atbalsta pasākumu 
nodrošināti, pateicoties papildus piesaistītam finansējumam projektu ietvaros. 
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2.7. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 
efektīvas darbības nodrošināšanai 

Pārskata periodā iekšējo kontroli realizēja Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētājs un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs. Katru ceturksni 
tika sagatavota Rīgas plānošanas reģiona atskaite par iestādes 2015.gada darba plāna 
izpildi un iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Atskaite 
kalpoja kā informācijas pārskats analīzei, kuru veica Rīgas plānošanas reģiona vadība, 
lai noteiktu reģiona darba plāna izpildes gaitu un dažos gadījumos tā arī koriģēja 
iestādes darbību. Katru mēnesi Rīgas plānošanas reģiona vadībai tika iesniegta 
attiecīgā mēneša bilance, kas deva Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētājam un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājam skaidru 
priekšstatu par finanšu izlietojuma plūsmu. Kopumā finanšu izlietojums bija vienmērīgs 
un atbilstošs apstiprinātajai budžeta tāmei, tādā veidā tika novērstas dažādas riska 
situācijas. 

Paplašinoties Rīgas plānošanas reģiona projektu darbībai, pārskata periodā iestāde 
turpināja darbu pie jaunu darbavietu izveides, kā arī jaunu darbinieku pieņemšanu (sk. 
3.sadaļu „Personāls”). Pateicoties ES fondu projektiem, tika celta darbinieku 
kapacitāte, paaugstinot to zināšanu un prasmju līmeni, kā arī iesaistīti dažādi 
speciālisti. 

Rīgas plānošanas reģions iestādes vadībā pielieto decentralizācijas principu. Ir 
izveidotas nodaļas, kur nodaļu vadītāji uzņemas administrēšanas un vadošā speciālista 
funkcijas.  

 

3. PERSONĀLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.attēls. Rīgas plānošanas reģiona struktūra 2015.gadā 
 

Administrācijas 
vadītājs

ES Struktūrfondu 
informācijas 

centrs

Sabiedriskā 
transporta nodaļa

Telpiskās 
plānošanas nodaļa

Starptautisko 
projektu nodaļa

ES Struktūrfondu 
projektu nodaļa

Galvenais 
grāmatvedis

Biroja 
administrators

Juriskonsults
Datortīklu 

administrators

Kultūras darba 

koordinators
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Rīgas plānošanas reģionā 2015. gada beigās bija 32 darbinieki, no kuriem daļu 
nodarbina uz laiku, t.i. uz attiecīgā projekta ieviešanas periodu vai noslēgtā darba 
līguma termiņu. RPR struktūra attēlota 4.attēlā. 

2015. gadā, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Rīgas plānošanas 
reģionu un Kultūras ministriju, tika turpināta no Kultūras ministrijas pārņemto 
uzdevumu izpilde. Tika izveidota štata vieta uz laiku līdz 2015. gada 31. decembrim – 
kultūras darba koordinators. Iestādes darbinieku dzimumstruktūra parādīta 5.attēlā. 

  

 
 

5.attēls. Darbinieku sadalījums pa dzimumiem no 2007.-2015. gadam 

 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

4.1.1. Administrācijas veiktie pasākumi 

Galvenie publicitātes pasākumi saistīti ar iestādes mājas lapas www.rpr.gov.lv pilnveidi. 
Mājas lapas dizains un pamatprogrammatūra tika izstrādāta 2007.gadā. Mājas lapā 
interesentam ir pieejama aktuāla informācija par Rīgas plānošanas reģionu, plānošanas 
reģiona teritorijā ietilpstošajām pašvaldībām, reģiona uzdevumiem, nodarbinātajām 
personām, padomes sastāvu. Tāpat mājas lapā ikvienam interesentam pieejama 
plānošanas dokumentu elektroniskā bibliotēka, kurā atrodami ne tikai reģiona 
plānošanas dokumenti, bet arī spēkā esošie reģiona pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti, tādā veidā nodrošinot iespēju vienuviet iepazīties ar teritoriju, 
tās plānoto izmantošanu vai ierobežojumiem. Ir pieejama informācija par reģionālo 
vietējās nozīmes maršrutu tīklu un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 
tajā. Regulāri tiek papildināta un atjaunota sadaļa par Rīgas plānošanas reģiona 
projektu ieviešanu, ar to saistītajām aktivitātēm un pasākumiem. 
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Rīgas plānošanas reģiona mājas lapas darbības efektivitāti parāda mājas lapas 
apmeklētāju statistika pa gadiem, kopš tās izveidošanas (6.attēls). 

 
 

6.attēls. Mājaslapas www.rpr.gov.lv (un sākot no 2013.gada 1.janvāra arī mājaslapas 
www.ESfinanses.lv) apmeklējumu statistika laika periodā no 2009.janvāra - 2014.gada 

decembrim 
 

Otra joma sabiedrības informēšanai par Rīgas plānošanas reģionu un tā uzdevumiem – 
darbs ar reģiona pašvaldībām un ar tām saistītajām institūcijām, izsūtot informatīvas 
vēstules, kā arī piesaistot nozaru speciālistus Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomes sēdēs, darba grupās specializētu jautājumu risināšanai. Informācija par Rīgas 
plānošanas reģionu, tā kompetenci, sadarbības veidiem un atbalsta saņemšanas 
iespējām tika nodrošināta, klātienē tiekoties ar pašvaldību vadītājiem un speciālistiem, 
tādejādi nodrošinot tiešus kontaktus ar reģiona mērķauditoriju noteikto uzdevumu 
ietvaros. Tāpat sabiedrības informēšana notiek, īstenojot dažādas projektu aktivitātes, 
kuros Rīgas plānošanas reģions ir vai nu vadošais vai sadarbības partneris. 

Papildus minētajam, reģiona speciālisti regulāri sadarbojas ar reģiona pašvaldību 
darbiniekiem dažādu sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā, kopīgi meklējot 
risinājumus, mācoties vienam no otra pieredzes un sadarbojoties resursu efektīvākā 
izmatošanā, piemēram, izstrādājot kopējus projektu pieteikumus, sniedzot 
konsultācijas plānošanas dokumentu izstrādē u.c. 

4.1.2. ES struktūrfondu informācijas centra aktivitātes  

Lai veicinātu sabiedrības informētību par ES struktūrfondu informācijas un 
uzņēmējdarbības centra darbību Rīgas reģiona pašvaldību un sadarbības organizācijās, 
pašvaldību mājaslapās bija izvietoti centra baneri. Papildus informācija par centru un tā 
organizētajiem pasākumiem tika ievietota dažādos interneta ziņu portālos. 

Ik nedēļu centrs sagatavo ES fondu jaunumu lapu, kurai gada laikā pieaudzis abonentu 
skaits līdz 4360 e-pastu adresēm. Jaunumu lapā ietvertas katras nedēļas aktuālākā 
informācija par dažādiem projektu konkursiem pašvaldībām, komersantiem, 
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biedrībām, fiziskām personām, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, valsts iestādēm, 
juridiskām personām, kā arī jauniešiem. 

Nozīmīgs centra pakalpojums sabiedrībai ir iespēja klātienē saņemt individuālas 
bezmaksas konsultācijas, kuru unikalitāte ir kompleksa informācija par visu ES fondu 
(gan ES struktūrfondiem, Teritoriālās sadarbības programmām, Lauku attīstības 
programmu u.c.) atbalsta iespējām savai idejai. 2015.gadā šo pakalpojumu izmantoja 
vairāk nekā 250 interesentu. 

Komunikācijā ar sabiedrību pārskata periodā tika izmantota arī interneta vietne 
www.ESfinanses.lv, kur uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības vai jebkurš 
interesents var atrast sev interesējošo informāciju par ES fondiem. Kā arī ES 
struktūrfondu datu bāze, kur jebkurš interesents var viegli pārskatīt aktuālos un 
plānotos projektu konkursus. Interneta vietnes www.ESfinanses.lv unikālo apmeklētāju 
skaits vidēji ir vairāk kā 4297 unikālo mājaslapas apmeklējumu skaits mēnesī, 
2015.gadā sasniedzot 51 567 unikālo mājaslapas apmeklētāju skaitu. 

Kopumā centrs aizvadītajā gadā organizējis vairāk kā 22 seminārus un informatīvos 
pasākumus.  

2015.gada laikā tika izsūtītas 10 preses relīzes medijiem par struktūrfondu un ES 
struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra aktualitātēm. 

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar 
valsts iestādes darba kvalitāti un to rezultāti 

Iedzīvotāju viedoklis tiek apzināts, veicot aptaujas, analizējot jautājumus un 
telefonsarunas, un nepieciešamības gadījumā neapmierinātība tiek novērsta. 
Apkopojot semināru dalībnieku anketas, tiek ņemti vērā ieteikumi un atsauksmes par 
pasākuma vai sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Interesentiem iespējams paust savu 
viedokli par reģiona darbu, izmantojot mājaslapā iestrādāto funkciju „Jautā 
administrācijai”. 

4.3.  Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Rīgas plānošanas reģions sadarbojas ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pasažieru 
pārvadātāju asociāciju, Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, Latvijas 
Zinātņu akadēmiju, Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Universitāti, Rīgas 
Tehnisko universitāti u.c. 

 

  

http://www.esfinanses.lv/
http://www.esfinanses.lv/
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5. 2016.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

5.1.  Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, nākamā gada galvenie 
uzdevumi un pasākumi 

5.1.1.  Teritorijas plānošana 

 Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un 
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanas uzraudzība; 

 piedalīšanās valsts līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē un atzinumu sniegšana 
par valsts normatīvo dokumentu projektiem; 

 reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējās 
saskaņotības un atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšana; 

 plānošanas nosacījumu un atzinumu sagatavošana par Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem; 

 informācijas pieejamības nodrošināšana par Rīgas plānošanas reģiona un vietējo 
pašvaldību spēkā esošajiem teritorijas plānošanas dokumentiem – elektroniskās 
bibliotēkas uzturēšana; 

 informatīvie pasākumi pašvaldībām un konsultācijas plānošanas jomā; 

 sadarbības koordinācija ar pašvaldībām plānošanas un projektu izstrādes un 
ieviešanas jomā; 

 projektu sagatavošana un īstenošana telpiskās plānošanas jomā. 

5.1.2.  Administrācijas darba nodrošināšana 

Saskaņā ar iestādes Darba plānu 2016.gadam, plānots nodrošināt iestādes 
administrācijas darbu, organizēt Attīstības padomes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī, 
organizēt Konsultatīvā komisijas un Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēdes, 
nodrošināt padomes, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
citu valsts institūciju lēmumu, rīkojumu un citu normatīvo dokumentu izpildi, 
nodrošināt līdzdalību Reģionālās attīstības konsultatīvajā padomē, kā arī nodrošināt 
līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / 
komisijās. 

Tāpat tiks nodrošināti iestādes atpazīstamības pasākumi, uzturot un iespēju robežās 
pilnveidojot mājaslapu, piedaloties dažādās darba grupās, konferencēs u semināros par 
attīstības jautājumiem u.c. 

Jaunu štata vietu izveide tiks pieļauta tikai gadījumā, ja tiks uzsākti jauni projekti vai 
jaunu funkciju realizēšana. 

 

5.1.3. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
centra darbības nodrošināšana  

„Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
centra” darbības prioritātes 2016.gadā saistītas ar uzņēmējdarbības atbalsta 
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pasākumiem RPR, kas lielā mērā tiks īstenotas sadarbībā ar pašvaldību 
uzņēmējdarbības speciālistiem:  

- sniegt informatīvus un konsultatīvus pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam 
(aktualizēt informāciju mājas lapā par uzņēmējdarbības aktualitātēm RPR 
pašvaldībās, nodrošināt informāciju topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par 
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā, 
organizēt seminārus uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem sadarbībā ar 
atbalsta institūcijām);  

- koordinēt biznesa sadarbības veicināšanas pasākumus (koordinēt reģiona 
uzņēmēju dalību izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās, organizēt biznesa 
tikšanās reģiona uzņēmējiem ar ārvalstu uzņēmējiem, piedalīties un organizēt 
plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centru koordinācijas darba grupas 
sanāksmes); 

- nodrošināt citus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus (sagatavot 
uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to Rīgas plānošanas teritorijā sniegto 
pakalpojumu izvērtējumu, apkopot informāciju par Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldību uzņēmējdarbības aktivitātēm, uzsākt darbu pie RPR investīciju un 
resursu kartes izveides).  

 

5.1.4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā 

Pašvaldību un iedzīvotāju interesēs izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes 
maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai plānošanas reģionā; 

Sagatavot priekšlikumus par abonementa biļešu ieviešanu reģionālajos autobusu 
maršrutos; 

Apsekot autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā, sagatavot priekšlikumus 
par esošo pieturvietu uzlabošanu un jaunu izbūvi, kā arī to iekļaušanu reģionālās 
vietējās nozīmes maršrutu autobusu kustības sarakstos; 

Dokumentu un materiālu sagatavošana Sabiedriskā transporta padomes sēdei. 

Piedalīties valsts institūciju organizētajās sanāksmēs un darba grupās. 

5.1.5. Kultūras attīstības jautājumu koordinēšana reģionā 

2016. gadā LR Kultūras ministrija vairs neplāno turpināt šo sadarbību un slēgt 
Deleģējuma Līgumus ar plānošanas reģioniem. Līdz ar to, aktivitāšu ieviešana 
2016.gadā netiek plānota. 

 

5.2. Reģionālo projektu izstrāde un ieviešana, pētījumu un plānu izstrāde 

- Nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības interešu pārstāvniecību 3.mērķa 
Eiropas Teritoriālās Sadarbības programmu 2014.-2020.gadam, kurās Rīgas 
plānošanas reģions un tā pašvaldības ir noteiktas kā attiecināmās teritorijas, 
plānošanas un uzraudzības procesā. 
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- Sekmēt Rīgas plānošanas reģiona stratēģisko projektu ideju attīstību un gatavību to 
iesniegšanai 3.mērķa Eiropas Teritoriālās Sadarbības programmu 2014.-
2020.gadam un citu ES finansētu programmu atklāto projektu konkursos, kas tiks 
izsludināti 2016.gadā. 

- Veicināt ārvalstu partneru piesaisti Rīgas plānošanas reģiona starptautiskās 
sadarbības projektiem gan nodrošinot reģiona projektu ideju publicitāti ārvalstu 
partneru tīklošanās pasākumos, gan piedaloties projektu partneru kontaktu 
veidošanas forumos. 

- Sekmēt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību informētību un dalību 3.mērķa Eiropas 
Teritoriālās Sadarbības programmu 2014.-2020.gadam projektu izstrādē. 

 

5.3. Iestādes finanšu saistības 

 

Rīgas plānošanas reģionam 2015.gadā nebija kredītsaistību. 
 

 

 


