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Rīgas plānošanas reģiona 2016.gada publiskais pārskats sniedz pārskatu par iestādes veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem pārskata gadā, 
balstoties uz iestādes kompetencēm un attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Publiskā pārskata saturs veidots pamatojoties uz Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” (2010), noteikto saturu un kārtību 5 nodaļās ar pakārtotām apakšnodaļām, 10 
attēliem 30 lapaspušu apjomā. 
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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.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 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;  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002032132769&Req=0103012002032132769&Key=0101032003032500133&Hash=
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 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. 2016. gadā noorganizētas 2 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 tās kaimiņu 
pašvaldību 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;  

 Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde un īstenošana 
iestādē notiek, sniedzot konsultācijas pašvaldībām projektu 
sagatavošanā, sagatavojot reģionālas nozīmes attīstības projektu 
pieteikumus un nodrošinot to ieviešanu;  

 Sadarbībā ar Autotransporta direkciju izstrādā un plāno maršrutu 
tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošinot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus Rīgas plānošanas reģiona teritorijā 
(uzdevumu izpilde tiek veikta, pamatojoties uz Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumu). 

 

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 2016.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, 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”  

31.08.00 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana” 

30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

30.00.00 „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana un 
pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana” 
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63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020) 

67.06.00 Eiropas kopienas iniciatīvas projektu īstenošanā 

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

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un 
pasākumu īstenošana 

 

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 (RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam 
un RPR attīstības programma 2014.-2020.gadam) ieviešana un 
ieviešanas uzraudzība; 

 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 

 Reģionālo vietējās nozīmes maršrutu 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. 
 

1.4.4. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
Struktūrfondu Informācijas un uzņēmējdarbības 
centra darbības nodrošināšana 

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

 Info-dienu, informatīvu semināru un reģionālo konferenču 
organizēšana Rīgas plānošanas reģionā; 

 Aktualitāšu sagatavošana par ES fondu aktivitātēm; 
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 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. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
programmu/fondu līdzfinansētu projektu īstenošana 

 Saskaņā Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta pirmās daļas 
8.punktu Rīgas plānošanas reģions īsteno reģionālās attīstības 
atbalsta pasākumus, t.sk.: 

 Piedalās ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” mērķa darbības programmu, kurās 
Rīgas plānošanas reģions ir programmas teritorija, ieviešanas 
uzraudzībā. Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji piedalās šādu 
Programmu Uzraudzības komitejās: Igaunijas-Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programma, Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības 
programma, Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības 
programma; 

 Piedalās Eiropas teritoriālās sadarbības programmu 2014.-
2020.gadam Nacionālajās apakškomitejās; 

 Sagatavo plānošanas reģiona projektu pieteikumus un īsteno tos; 

 Sniedz atzinumus un konsultācijas Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldībām par reģionālās attīstības atbalsta pasākumu projektu 
izstrādi;  

 Organizē sanāksmes ar pašvaldību attīstības speciālistiem par 
reģionālās attīstības atbalsta pasākumu plānošanu un projektu 
izstrādi; 

 Izstrādā reģionālās nozīmes projektu koncepcijas; 

 Informē Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības speciālistus 
par reģionālās attīstības atbalsta pasākumu aktualitātēm ES 
struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” mērķa darbības programmu ieviešanā; 

 Nodrošina pabeigto projektu rezultātu uzturēšanu. 

1.5. Padotībā esošās iestādes 

Rīgas plānošanas reģionam nav padotībā esošu iestāžu.  
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 
REZULTĀTI 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Rīgas plānošanas reģionam funkciju realizēšanai 2016.gadam tika 
piešķirti valsts budžeta līdzekļi no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) apakšprogrammai - 

31.00.00 – “Atbalsts plānošanas reģionam” Rīgas plānošanas reģiona 
pamatdarbības nodrošināšana - EUR 206 960 
30.00.00 –“Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” – 
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana un pabeigto 
projektu uzturēšanas nodrošināšana” – EUR 11 548. 
 
No Satiksmes Ministrijas „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšana” EUR 43 000 apmērā. Budžeta programmas ir izpildītas 
100 % apmērā. 

2016. gadā VARAM finansējums projektiem tika piešķirts: 

Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, 
projekti un pasākumi (2014-2020) – EUR 297 449 

 Projekts „Akadēmiskās pilsētiņas, kā līdzdalīga pilsētdizaina, 
laboratorijas” (Live Baltic Campus) – EUR 114 675 

 Projekts „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu 
pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem 
ostu pakalpojumiem” (Smart Ports) – EUR 65 924 

 Projekts “Viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā” 
(Smart Blue Regions) – EUR 32 700 

 Projekts “Viedās specializācijas stratēģijā balstītu inovācijas un 
izaugsmes spēju stiprināšana vidēja izmēra pilsētās un reģionos” 
(EmpInno) – EUR 44 966 

 Projekts “Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu 
savienotājs” (NSB Core) – EUR 16075 

 Projekts “Pārmaiņas! – publisko paklapojumu sociālais dizains” 
(CHANGE!) – EUR 23109 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020) – EUR 5 077 060 

 Projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” DI – EUR 5 077 060 

Eiropas kopienas iniciatīvas projektu īstenošanā – EUR 12 728 

 Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes 
energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveide Latvijā (BUILD UP 
Skills FORCE) – EUR 11 334 

 Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un 
dzesēšanā, stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD) – 
EUR 1394 

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 
īstenošana – EUR 12 595 

 Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras 
sateces baseinā (BalticFlows) – EUR 12 595 

Iestādes finanšu darbības rādītāji laika periodā no 2012.gada līdz 
2016.gadam apkopoti 1.tabulā, savukārt, Valsts budžeta finansējums un 
tā izlietojums laika periodā no 2013.-2016.gadam apkopots 2.tabulā.
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1. tabula 

 

Iestādes finanšu darbības rādītāji laika periodā no 2011.-2016.gadam 

 

Nr.p.k.  
Uz 31.12.2012. 

LVL 
Uz 31.12.2013. 

LVL 
Uz 31.12.2014. 

EUR 
Uz 31.12.2015. 

EUR 
Uz 31.12.2016. 

EUR 

1. Aktīvi: 659351 216492 512030 413903 5133677 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 8656 9100 14196 11970 16835 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 650695 207392 497834 401933 5116842 

2. Pasīvi: 659351 216492 512030 413903 5133677 

2.1. Pašu kapitāls -19780 -15102 -69068 -525 9666 

2.2. Kreditori 679131 231594 581098 414428 5124011 

 
2.tabula 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums laika periodā no 2012.-2016.gadam 

 

Nr.p.k.  

2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā EUR 

Faktiskā 
izpilde EUR 

Apstiprināts 
likumā EUR 

Faktiskā 
izpilde EUR 

1. Ieņēmumi (kopā): 4 011298 4 011298 1 363860 1 363860 
 

874 575 
 

874 575 
5700775 5700775 

1.1. 
Transferti starp padotības 
iestādēm 

465094 465094 26264 26264 
 

101 477 
 

101 477 
  

1.2. 
Transferti starp valsts 
struktūrām 

2916295 2916295 5691 5691 52 594 52 594 43000 43000 

1.3. 
Transferti starp vispārējās 
valdības iestādēm 

  22230 22230     

1.4. Transferti starp budžeta veidiem   618179 618179 455 669 455 669 5618545 5618545 

1.5. Citi pašu ieņēmumi 63103 63103 171 171 139 139   

1.6. Ārvalstu finanšu palīdzība 566806 566806 691325 691325 264 696 264 696 39230 39230 
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Nr.p.k.  

2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā EUR 

Faktiskā 
izpilde EUR 

Apstiprināts 
likumā EUR 

Faktiskā 
izpilde EUR 

2. Izdevumi (kopā): 4 449164 4 449164 1 161904 1 161904 970 035 970 035 1006931 1006931 

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

4444494 4444494 1 156430 1 156430 968 499 968 499 997716 997716 

2.1.1. Atlīdzība 352040 352040 432972 432972 451 752 451 752 587047 587047 

2.1.2. Komandējumi 29685 29685 17783 17783 24 231 24 231 38721 37721 

2.1.3. Subsīdijas un dotācijas 3508151 3508151 155360 155360 78 490 78 490   

2.1.4. Preces un pakalpojumi 173567 173567 153788 153788 160 367 160 367 158873 158873 

2.1.5. Citi izdevumi no pamatdarbības         

2.1.6. Transferti   396527 396527 253 659 253 659 213075 213075 

2.2. 
Izdevumi kapitāl-ieguldījumiem 
(kopā), t.sk.: 

4670 4670 5474 5474 1 536 1 536   

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi   1400 1400     

2.2.2. Pamatlīdzekļi 4670 4670 4074 4074 1 536 1 536 9215 9215 

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

3.1. faktiskais nodarbināto skaits 37 37 29 29 33 33 33 33 

3.2. Vidējā darba alga   815 815 950 950 1000 1000 

Dati ir salīdzināmi par 2015. un 2016. gadu, 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 
palielinājušies iestādes kopējie ieņēmumi, kas skaidrojams ar to, ka 
2015.gadā ir sācies Sociālā fonda projekts  “Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, kura 2016. 
gada budžets vien  sastāda EUR 5 077 06. 
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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 plānošanas reģiona kompetencei, darbības telpiskās 
plānošanas jomā 2016.gadā bija saistītas galvenokārt ar plānošanas 
reģiona attīstības koordināciju atbilstoši RPR attīstības plānošanas 
dokumentos (RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam un 
RPR Attīstības programmā 2014.-2020.gadam) noteiktajiem 
galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm, kā arī tika 
īstenotas šo dokumentu ieviešanas un uzraudzības aktivitātes. Tika 
veikta RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānā 
noteikto aktivitāšu īstenošana, atbilstoši noteiktajām rīcības 
programmām, kā arī RPR Attīstības uzraudzības ziņojuma sagatavošana. 

Reģiona attīstības uzraudzības pasākumu ietvaros nodrošināta 
nepieciešamās statistiskās informācijas un datu apkopošana, tajā skaitā 
reģiona statistikas teritoriju uzturēšanai nepieciešamo iedzīvotāju 
skaita izmaiņu datu aktualizācija un pašvaldību attīstības plānošanas 

dokumentu krātuves pilnveidošana RPR interneta mājas lapā 
www.rpr.gov.lv. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
noteikto, RPR koordinē un pārrauga vietējo pašvaldību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu un 
lokālplānojumu izstrādi. RPR regulāri apkopo informāciju un sniedz 
pārskatu par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 
statusu pašvaldībās.  

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 RPR pašvaldību 
iesniegtajām projektu ideju koncepcijām. RPR regulāri apkopo 
informāciju un sagatavo pārskatu par RPR sniegtajiem nosacījumiem un 
atzinumiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 
2016.gadā tika sniegti nosacījumi lokālplānojumu izstrādei un atzinumi 
par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un 
tematisko plānojumu atbilstību Rīgas plānošanas reģiona teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām 
(2.attēls).  

 
2.attēls RPR Telpiskās plānošanas nodaļas sniegtie nosacījumi un atzinumi 2016.gadā. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas: 1x 4%

Attīstības programmas: 2x 9%

Teritorijas plānojumi: 3x 14%

Lokālplānojumi: 14x 64%

Detālplānojumi: 1x 4%

Tematiskie pānojumi: 1x 4%

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Attīstības programmas

Teritorijas plānojumi

Lokālplānojumi

Detālplānojumi

Tematiskie plānojumi

http://www.rpr.gov.lv/
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Nodrošināta RPR ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
speciālistu sadarbības tīkla uzturēšana un koordinācija, rīkojot 
sanāksmes un darba grupas par aktuāliem jautājumiem telpiskās 
plānošanas jomā, tajā skaitā pašvaldību attīstības programmu izstrādes 
procesā, rīkojot kopīgas apspriešanas sanāksmes ar kaimiņu 
pašvaldībām. Tāpat, nodrošināta RPR pārstāvju līdzdalība valsts 
institūciju izveidotajās vadības, uzraudzības un koordinācijas komitejās 
un komisijās, kā arī citās darba grupās pārstāvot reģiona intereses.  

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 krātuvi, informāciju par RPR teritorijas attīstības 
plānošanas aktivitātēm, attīstības uzraudzības pārskatus un veiktos 
pētījumus, kā arī informāciju par sniegtajiem nosacījumiem un 
atzinumiem.  

2016.gadā uzsākta 2 starptautisku projektu īstenošana telpiskās 
plānošanas jomā. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Ziemeļjūras – 
Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs” (NSB CoRe) 
risina transporta un mobilitātes jautājumus, savukārt starpreģionu 
sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projektā 
“Pārmaiņas! – publisko pakalpojumu sociālais dizains” (CHANGE!) tiek 
īstenoti pasākumi jaunu sabiedrības un pārvaldības sadarbības modeļu 
izstrādē publisko pakalpojumu nodrošināšanā. 

2.2.2. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības 
nodrošināšana 

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

 2 republikas nozīmes pilsētas; 

 28 novadi. 

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. 

http://www.rpr.gov.lv/
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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, viedā specializācija, energoefektivitāte – 
profesionālā pilnveide būvniecības jomā, atjaunojamo energoresursu 
izmantošana, zaļais publiskais iepirkums, tūrisma attīstība, mazo ostu 
tīkla modernizācija, ostu pakalpojumu uzlabošana, zilā izaugsme 
Baltijas Jūras reģionā, pārrobežu transporta savienojumu plānošana, 
publiskie pakalpojumi, kopienu stiprināšana, sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem, izglītītotība un inovācijas, 
līdzdalīga pilsētvides plānošana, lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmu 
apsaimniekošana.  

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 2016.gadam. 

2.2.3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana 
reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 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 un sniegts viedoklis 62 reģionālo vietējās 
nozīmes maršrutu grozīšanai plānošanas reģiona maršrutu tīklā; 

 Sniegts viedoklis VSIA „Autotransporta direkcija” par grozījumiem 
40 reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, kā arī pasažieru 
vilcienu maršrutos; 

 Sagatavoti priekšlikumi un pārbaudīti sabiedriskā transporta 
pakalpojumu tarifi reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, ieviešot 
Vienoto tarifu modeli (tarifu izlīdzināšanas 2.soli); 

 Apsekotas 123 autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā, 
ievadot par tām datus izveidotajā Pieturvietu reģistrā; 
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 Izvērtēti Sabiedriskā transporta padomē izskatāmie jautājumi, 
piedaloties 12 padomes sēdēs, sniegts plānošanas reģiona viedoklis, 
pieņemot lēmumus; 

 Sniegti atzinumi par Satiksmes ministrijas sagatavotajiem 
likumprojektiem un Ministru kabineta noteikumu projektiem; 

 Sagatavota informācija VAS „Latvijas Valsts ceļi” par Rīgas 
plānošanas reģionā prioritāri sakārtojamiem valsts reģionāliem un 
vietējiem autoceļiem, kas iekļaujami „Valsts autoceļu sakārtošanas 
programmā 2017.-2023.gadam”. 

Šo uzdevumu veikšanai 2016.gadā tika piešķirti EUR 43 000. 

2.2.4. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
centra darbības nodrošināšana 

RPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs (RPR ES 
SF IUC) darbojas kā institūcija, kas koordinē reģionālu pārnozaru 
uzņēmēju atbalsta tīklu, nodrošina atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 
un investīciju piesaistei reģionā. Atbilstoši 2016. gada Darba plānam:  

 Nodrošināta informatīvā vide, aktualizējot ar uzņēmējdarbības jomu 
saistīto informāciju Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē; 

 Atbilstošā mērķgrupa (topošie un esošie uzņēmēji) informēta par 
atbalsta iespējām reģionā; 

 Izveidota sadarbības platforma uzņēmējdarbības atbalsta tīklam 
Rīgas plānošanas reģionā; 

 
4. attēls Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta centri un atbalsta iespējas 

 

 Nodrošināta vienotas pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas 
koordinācija, sadarbojoties ar citām uzņēmējdarbības atbalsta 
sniegšanā iesaistītajām organizācijām. Īpaša uzmanība pievērsta LIIA 
un pašvaldību izveidotajiem reģionālajiem biznesa inkubatoriem un 
to pakalpojumu sniegšanas teritorijai; 
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 Nodrošināta vienotas pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas 
koordinācija, sadarbojoties ar citām uzņēmējdarbības atbalsta 
sniegšanā iesaistītajām  organizācijām. Īpaša uzmanība tika pievērsta 
LIIA un pašvaldību izveidotajiem reģionālajiem biznesa 
inkubatoriem un to pakalpojumu sniegšanas teritorijai; 

 
5.attēls LIIA un pašvaldību izveidotie reģionālie biznesa inkubatori 

 
 Sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības 

atbalstam: semināri uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem par 
biznesa iespējām Rietumu Anglijas reģionā sadarbībā ar Latvijas - 
Lielbritānijas tirdzniecības kameru, semināri par nodokļu un 
grāmatvedības aktualitātēm, kā arī tiesisko regulējumu mazajiem 
uzņēmumiem; 

 Koordinēti biznesa sadarbības veicināšanas pasākumi: uzņēmēju un 
pašvaldību pārstāvju piedalīšanās Latvian - British Chamber of 
Commerce organizētajā tirdzniecības misijās Bristolē (Lielbritānija) 
un Moldovā; 

 Nodrošināta pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistu tīkla darbība, 
organizējot RPR ES SF IUC koordinācijas darba grupas sanāksmes; 

 Sagatavots ekspertu vērtējums Rīgas plānošanas reģiona Investīciju 
un resursu kartes tehniskā un saturiskā risinājuma izveidei. 

 Apzināta, apkopota un sagatavota informācija par pašvaldību 
atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai, t.sk. vietējā zīmola attīstība;
 

 

6.attēls Piemērs par apzināto informāciju - Informācija par 
pašvaldības atbalsta pasākumiem vietējā zīmola attīstībai (reklāma) 

Salacgrīvas novadā 

 
Plānotie rezultāti ir izpildīti, tie atspoguļoti arī RPR atskaitēs par Darba 
plāna izpildi 2016. gadā (interesentiem atskaites pieejamas iestādes 
interneta vietnē: www.rpr.gov.lv vai RPR administrācijā). 

  

http://www.rpr.gov.lv/
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2.2.5. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
programmu/fondu līdzfinansētu projektu plānošana, 
ieviešana un uzraudzība reģionālās attīstības atbalsta 
pasākumu īstenošanai 

Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu plānošana un ieviešana tika 
īstenota saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2014.-2030. gadam un Rīgas plānošanas reģiona Attīstības 
programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Programma) 
noteiktajiem attīstības mērķiem un virzieniem un tos līdzfinansēja 
Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2014-2020. gadam, ES 
programmas Apvārsnis 2020, EK programma Intelligent Energy Europe, 
Eiropas Savienības Sociālais Fonds.  

Pārskata periodā tika izstrādāti un iesniegti 4 projekti šādos 
Programmā noteiktajos rīcības virzienos un rīcībās:  

2.prioritāte “Kopienas un to pašpietiekamība” R.V.2.1. “Sociālā 
plānošana un sabiedrības rīcībspējas stiprināšana”, R2.1.5. “Sociālās 
uzņēmējdarbības veicināšana” projekts “Pārrobežu sadarbības 
stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās” 
(Social&Creative) līdzfinansē Interreg Igaunijas-Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programma; 

4.prioritāte “Globāli konkurētspējīgas nozares”, R.V. “Tūrisma 
attīstība un mārketings reģiona starptautiskajai atpazīstamībai” R.4.1.9. 
“Kultūrvēsturiskais mantojums tūrismā, izmantojot digitālās iespējas” 
projekts “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” 
(Industrial Heritage) līdzfinansē Interreg Igaunijas-Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programma; 

6.prioritāte “Pašvaldības attīstības virzītājas”, R.V.6.2. 
“Specializētu un daudzveidīgu teritoriju veicināšana” R.6.2.3. “Jūras un 
Rīgas līča potenciāla izmantošana piekrastes novadu ekonomikas 
aktivitāšu dažādošanai: uzņēmēju apmācības un pieredzes apmaiņa par 
iespējamiem uzņēmējdarbības virzieniem” projekts “Reģionālā attīstība 
sekmējot piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma potenciālu 
Eiropā” (CHERISH); līdzfinansē INTERREG EUROPE Transnacionālās 
sadarbības programma;  

7. prioritāte “Ilgtspējīga dzīvesvide”, R.V.7.6. ”Adaptācijas 
stratēģijas un teritoriāli diferencēti risinājumi klimatiskām pārmaiņām”, 

R.7.6.1. “Stratēģiju un risinājumu izstrāde adaptācijai klimatiskajām 
pārmaiņām” projekts “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 
2050. gadam” C-TRACK-50; līdzfinansē Programma Apvārsnis 2020; 

 
Pārskata periodā tika turpināts darbs pie stratēģiskā projekta 
“Uzlabots jahtu ostu tīkls Igaunijā un Latvijā” izstrādes iesniegšanai 
Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmā. Papildus tam 
nodaļas speciālisti sekmēja reģiona pašvaldību, kā projekta partneru 
iesaisti, trīs projektos, kas iesniegti Igaunijas-Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programmā šādās jomās: piekrastes tūrisms (Coastal 
hiking), veloceliņu attīstība pa vēsturiskajiem sliežu ceļiem 
(GreenRailways), glābšanas vietu izveide piekrastē (SAFE SEA). Projekti 
ir iesniegti un apstiprināti ieviešanai. 
Pārskata periodā nodaļas speciālisti noorganizēja 25 darba sanāksmes 
ar pašvaldību attīstības speciālistiem u.c. ieinteresēto institūciju 
pārstāvjiem par reģionālas un starptautiskas nozīmes projektu izstrādi. 

 
2016.gadā tika uzsākta 4 apstiprināto projektu ieviešana 

atbilstošos Programmas rīcības virzienos un rīcībās:  
2.prioritāte “Kopienas un to pašpietiekamība”, R.V.2.1. “Sociālā 

plānošana un sabiedrības rīcībspējas stiprināšana”, R 2.1.2. “Vietējo 
kopienu attīstības stratēģiju izstrāde” projekts “Publisko pakalpojumu 
sociālais dizains” (CHANGE!) līdzfinansē Starpreģionu sadarbības 
pilsētvides attīstības programmas URBACT III 2014-2020; 

3.prioritāte “Elastīga un izcila izglītība”, R.V.3.3. “Inovatīva 
biznesa, izcilas pētniecības un augstākās izglītības sasaiste reģiona viedas 
attīstības teritorijās”, R.3.3.2 “Viedas attīstības teritoriju attīstīšana 
reģionā” projekts “Viedās specializācijas stratēģijā balstītu inovācijas un 
izaugsmes spēju stiprināšana vidēja izmēra pilsētās un reģionos” 
(EmpInno), līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālā 
sadarbības programma; 

5.prioritāte “Kvalitatīva satiksme un loģistika” RV 5.3. 
Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R savienojumu un mezglu stiprināšana” 
projekts “Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridora tīkls kā 
reģiona savienotājs (NSBCoRe), līdzfinansē Interreg Baltijas jūras 
reģiona transnacionālā sadarbības programma; 
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8.prioritāte “Vieda attīstība”, R.V.8.1. “Reģiona viedās 
specializācijas politikas izveide un īstenošana viedas attīstības teritorijās 
un vietās” R.8.1.1. “Reģiona viedās specializācija politikas izveide un 
īstenošana” projekts “Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras 
un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā” 
(Smart Blue Regions), līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona 
transnacionālā sadarbības programma; 

 
Pārskata periodā arī tika turpināta esošo 6 projektu ieviešana 

šādos Programmā noteiktajos rīcības virzienos un rīcībās:  
3.prioritāte “Elastīga un izcila izglītība”, RV 3.2 Valsts un 

pašvaldību iestāžu sasaiste elastīgai profesionālajai un mūžizglītībai” 
projekts Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga pilsētdizaina laboratorijas 
(Live Baltic Campus); līdzfinansē Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona 
pārrobežu sadarbības programma;  

4.prioritāte “Globāli konkurētspējīgas nozares” R.V. 4 “Tūrisma 
attīstība un mārketings reģiona starptautiskai atpazīstamībai” R.4.4.4. 
“Mazo ostu un jahtu ostu tūrisma vienotās informatīvās sistēmas izveidi” 
projekts “Mūsdienīgs un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu 
pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu 
pakalpojumiem (SmartPorts); līdzfinansē Interreg Centrālā Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;  

7.prioritāte “Ilgtspējīga dzīvesvide”, R 7.3.5 “Energoefektivitātes 
paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana” projekts 
“Tālākizglītības programmas energoefektīvai būvniecībai Latvijā 
(BUILD UP Skills FORCE); finansē EK Intelligent Energy Europe 
programma 

7.prioritāte “Ilgtspējīga dzīvesvide”, R.V7.4 “Noslēgto ūdens 
resursu un atkritumu izmantošanas loku attīstība teritorijās”, R7.4.3. 
“Lietus ūdens apsaimniekošanas metodes un iniciatīvas ilgtspējīgas 
pilsētvides teritoriālai attīstībai, investīciju piesaiste esošo lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai un uzturēšanai, plūdu risku 
novēršanas pasākumu kompleksai īstenošanai” projekts “Lietus ūdens 
plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā” 
(BalticFlows); finansē ES7.Ietvara programma 

7.prioritāte “Ilgtspējīga dzīvesvide”, R. 7.3.2 “Enerģētikas politikas 
veidošana reģionā” projekts “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

siltumapgādē un dzesēšanā - stratēģiskas pieejas attīstība” (RES H/C 
SPREAD); finansē EK Intelligent Energy Europe programma 

7.prioritāte “Ilgtspējīga dzīvesvide” projekts “Zaļā publiskā 
iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām 
institucionālām pārmaiņām” (GreenS); finansē Eiropas Savienības 
“Apvārsnis 2020” programma. 

2.3. Informācija par 2016.gadā īstenotajām 
jaunajām politikas iniciatīvām  

2016.gadā Rīgas plānošanas reģions nav īstenojis jaunas politikas 
iniciatīvas. 

 

2.4. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi un to 
galvenie rezultāti 

2016.gadā RPR neveica un nepasūtīja pētījumus, bet Eiropas Savienības 
Struktūrfondu un pārrobežu sadarbības projektu ietvaros veikti vai 
iepirkti pētījumi, izstrādāti rīcības plāni un programmas lielā īpatsvarā 
2.2.2. apakšnodaļā minētajās jomās un tematos. Projektu rezultātu 
kopsavilkums sniegts 2.5. nodaļas 3.tabulā (17.-21.lpp). 
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2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un 
ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto 
projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu izlietojums 

2016. 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. Galvenie projektu ietvaros sasniegtie rezultāti apkopoti tabulā 
Nr. 3. (17.-21.lpp). 

3. tabula 

Rīgas plānošanas reģiona ieviestie projekti un to rezultāti pārskata gadā 

Nr.p.k. 
Projekta nosaukums un 
programma 

Īstenošanas laiks 
Projekta mērķis 
Galvenie rezultāti un izlietotais finansējums 2016.gadā 

1. Lietusūdens plūsmas 
apsaimniekošana un uzraudzība 
Baltijas jūras sateces baseinā 
(BalticFlows)”,  
ES 7. Pamatprogramma 
Pētniecības un tehnoloģiju 
attīstībai.  
 

10.2013. līdz 09.2016. 

Mērķis: ilgtspējīgas un konkurētspējīgas lietusūdens uzraudzības un 
apsaimniekošanas sistēmas izveides partnerreģionos.  
Rezultāti: 
Starpvalstu ziņojumi šādās tēmā sreģionālā tīklošanās lietusūdens apsaimniekošanā, 
pilsētvides lietusūdens apsaimniekošana un uzraudzība, iedzīvotāju iesaiste ūdens 
monitoringa programmās, difūzās piesārņojuma slodzes uzraudzība un 
apsaimniekošana. 
Izstrādāts Lietusūdens apsaimniekošanas un uzraudzības plāns Rīgas plānošanas 
reģionam (tematiskais plāns) un prezentēts RPR pašvaldībām. 
Izlietotais finansējums: EUR 12 595 

2. Tālākizglītības programmas 
energoefektīvai būvniecībai 
Latvijā” (Build up Skills FORCE)  
Intelligent Energy Europe 
Programma 
 01.11.2013. -30.06.2016. 

Mērķis: sekmēt kvalificētu celtnieku ar zināšanām un prasmēm zema energopatēriņa 
ēku būvniecībā un renovācijā pieejamību būvniecības nozarei. Projekts tika īstenots 
piecos plānošanas reģionos: Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales. 
Rezultāti: 
izstrādātas un aprobētas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas 
inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju energoefektīvā būvniecībā un 
rekonstrukcijā - mācību materiāli un metodes; 
sagatavoti 35 mācību sniedzējus, apmācīti vairāk kā 120 būvniecībā strādājošie;  
izstrādāti priekšlikumi normatīvajai bāzei un finansēšanas mehānismiem šo izglītības 
programmu ilgtspējai; 
Izlietotais finansējums: EUR 11 334 

3. Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana siltumapgādē un 
dzesēšanā - stratēģiskas pieejas 
attīstība (RES.H-C.SPREAD)  
Intelligent Energy Europe 
Programma 

01.03.2014. - 31.10.2016. 

Mērķis: noteikt un izmantot ES mēroga paraugpraksi atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai siltumapgādē un dzesēšanā, izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plānus (IERP) partnerreģionos balstoties uz siltumapgādes/dzesēšanas pieprasījuma 
un piedāvājuma kartēšanas datiem un izmaksu efektivitātes novērtējumu, kā arī 
nodrošināt iesaistīto pušu (stakeholders) aktīvu sadarbību siltumapgādes plānošanā 
un ieviešanā reģionālā līmenī.  
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Rezultāti: 
Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādāta un RPR izplatīta Rīgas plānošanas reģiona 
Siltumapgādes rīcības programma (tematiskais plāns) 2014-2020; apstiprināta RPR 
AP. 
Izlietotais finansējums: EUR 32 804 

4. Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta 
institūcijas inovatīvām un 
ilgtspējīgām institucionālām 
pārmaiņām/ GreenS 
 
Eiropas Savienības “Apvārsnis 
2020” 

01.06.2015. – 31.05.2018.  

Projekta mērķis 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. 
Rezultāti: 
Veikta pašvaldību speciālistu un valsts politikas veidotāju aptauja par zaļā publiskā 
iepirkumu ieviešanas praksi Latvijā. 
Veikta pašvaldību izstrādāto Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu analīze saistībā ar 
zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas aktivitātēm Latvijā. 
Nodibināta Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienība Rīgas enerģētikas 
aģentūrā. 
Izstrādāta projekta komunikācijas stratēģija, izveidota projekta mājaslapa, sagatavots 
projekta pirmais elektroniskais ziņu izdevums. 
Izlietotais finansējums: EUR 12 762 

5. Akadēmiskās pilsētiņas – līdzdalīga 
pilsētdizaina laboratorijas (Live 
Baltic Campus) 
Centrālā Baltijas jūras reģiona 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam 

01.10.2015. -31.12.2017. 

Mērķis: akadēmisko pilsētiņu (campus) plānošana un integrēšana kopējā pilsētas 
plānojumā izmantojot dizaina domāšanas un sabiedrības iesaistes metodes. 
Pilotprojekta: integrētā attīstības plāna izveide Latvijas Universitātes Akadēmiskajā 
centrā Torņakalnā fokusējoties uz diviem aspektiem: infrastruktūras izveide 
sadarbībai ar uzņēmējiem un savietojamība ar apkārtējo pilsētas teritoriju un 
nepieciešamie mobilitātes risinājumi.  
Rezultāti: 
Nodrošināta informācijas sagatavošana DP3 ietvaros (vienotas metodoloģijas izstrāde 
un ieviešanas uzraudzība). 
Nodrošināta RPR pārstāvju dalība projekta partneru sanāksmēs Amsterdamā 
(Nīderlandē), Turku (Somijā) un Upsalā (Zviedrijā). 
Nodrošināta RPR pārstāvju un projekta ieinteresēto pušu (stakeholders) darba grupas 
pārstāvju dalība pieredzes apmaiņas vizītē Nīderlandē - Liveable City Forum, partneru 
reģionos: Turku un Helsinkos, Somija un Upsalā, Zviedrijā. 
Nodrošināta informācija izpētes (inventory report) gala redakcijai 
Izlietotais finansējums: EUR 80 017 

6. Moderns un pievilcīgs mazo ostu 
tīkls ar interaktīvu pārrobežu 
informācijas sistēmu, kopēju 
mārketingu un uzlabotiem ostu 
pakalpojumiem (SmartPorts) 

01.10.2015. -30.06.2017. 

Mērķis: sekmēt mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem izveidi 
partnerreģionos (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija), kā arī veicina mazo ostu 
starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos reģiona mazo ostu kopīgā informācijas 
sistēmā un mārketinga aktivitātēs. 
Rezultāti: 
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Centrālā Baltijas jūras reģiona 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam 

veiktas neliela mēroga investīcijas RPR ostās -Salacgrīva, Skulte un Jūrmala, 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).  
Uzsākta interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu iegāde un uzstādīšana 
mazajās ostās . 
Uzsākta reģiona jahtu ostu starptautiskā marketinga plāna izstrāde. 
Sagatavošanās pasākumi, lai nodrošinātu RPR jahtu ostu dalību ostu pakalpojumu 
starptautiskās izstādēs (Diseldorfa, Vācija un Stokholma, Zviedrija).  
Izlietotais finansējums: EUR 65 924 

7. Viedie piejūras reģioni: viedā 
specializācija, jūras un piekrastes 
resursi ekonomikas izaugsmei 
Baltijas jūras reģionā” (Smart Blue 
Regions) 
 
Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības 
programma 2014.-2020.gadam 

01.03.2016.-28.02.2019. 

Mērķis: inovāciju izplatīšana un ekonomiskās izaugsmes sekmēšana izmantojot 
piekrastes un jūras resursus Baltijas jūras reģionā uzlabojot reģionu rīcībspēju 
ieviešot jūras un piekrastes viedās specializācijas stratēģijas (blue growth).  
Rezultāti: 
Nodrošināta RPR pārstāvju dalība projekta partneru un pieredzes nodošanas 
sanāksmēs Turku, Somijā un Narvā, Igunijā. 
Nodrošināta RPR pārstāvju dalība transnacionālajā konferencē „Be Smart, Think Blue” 
Gdaņskā, Polija. 
Nodrošināts RPR ieguldījums RIS3/jūras un piekrastes viedās specializācijas stratēģiju 
ieviešanas procesa un struktūras analīzē. 
Nodrošināts RPR ieguldījums indikatoru izstrādē zilās izaugsmes uzraudzībai un 
novērtēšanai – RPR ir sniedzis priekšlikumus par indikatoru sistēmas izveidi Baltijas 
jūras reģionā Piekrastes un jūras resursu izaugsmes novērtēšanai. 
Uzsākta starpvalstu analīze par jūras un piekrastes viedās specializācijas  
pasākumiem/instrumentiem partnerreģionos. 
Nodrošināts RPR ieguldījums jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu 
ieviešanas resursu, iesaistīto un ieinteresēto pušu kartēšanā reģionā. 
Izlietotais finansējums: EUR 32 700 

8. Viedās specializācijas stratēģijā 
balstītu inovācijas un izaugsmes 
spēju stiprināšana vidēja lieluma 
pilsētās un reģionos” (EmpInno), 
Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības 
programma 2014.-2020.gadam 

01.05.2016.- 30.04. 2019.  

Mērķis: veicināt izaugsmes iespējas un potenciālu viedās specializācijas prioritārajās 
jomās, balstoties uz palielinātu inovācijas nesēju kapacitāti viedās specializācijas 
pieejas pielietošanā. Projekta rezultāts ir palielināta inovācijas veicinātāju (inovācijas 
starpnieku, pārvaldes institūciju, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāte viedās 
specializācijas pieejas praktiskajā pielietošanā. 
Rezultāti: 
noorganizēta un īstenoja projekta partneru trešo sanāksmi Rīgā un . citu valstu 
partneru iepazīstināšana ar Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un tās 
īstenošanas uzraudzības mehānismiem. Projekta sanāksme Rīgā tiks organizēta saiknē 
ar starptautisko inovācijas konferenci „Baltic Dynamics 2016”., kuras ietvaros tika 
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organizēts arī projekta seminārs. 
gatavošanas pētījumam par Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā nosaukto 
prioritāro jomu attīstību un ekosistēmu raksturojumu Rīgas plānošanas reģionā, kā arī 
sagatavota tehniskās specifikācija interaktīvas uz kartogrāfiska pamata balstītas 
platformas, kas raksturotu prioritāro jomās ietilpstošo tautsaimniecības nozaru  
attīstības potenciālu un telpisko izvietojumu, izstrādei. Tikšanās ar projektā 
ieinteresētajām pusēm: – augstākās izglītības iestāžu, uzņēmēju asociāciju, reģiona 
pašvaldību – pārstāvjiem. 
Izlietotais finansējums EUR 22 881 

9. Ziemeļjūras – Baltijas jūras 
transporta koridors kā reģionu 
savienotājs (NSB CoRe) 
 
Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības 
programma 2014.-2020.gadam 

01.05.2016.-30.04. 2019. 

Mērķis: Uzlabot ilgtspējīgu Baltijas jūras reģiona ārējo un iekšējo sasniedzamību, 
nodrošinot Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridora tīklu un multimodālu 
savienojumu attīstību. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.05.2016.līdz 30.04.2019. 
Pārskata periodā nodrošināta RPR pārstāvju dalība otrajā projekta partneru sanāksmē 
Poznaņā, Polijā un izstrādāta iepirkumu dokumentācija ekspertu pakalpojumam 
“Tallinas-Rīgas-Kauņas transporta koridora telpiskās analīzes un attīstības scenāriju 
izstrāde”. Izveidota projekta sadaļa RPR interneta vietnē, kā arī projekta mājas lapā 
galvenās sadaļas tulkotas uz latviešu valodu. 
Rezultāti:  
Nodrošināta RPR pārstāvju dalība projekta partneru sanāksmēs – dalība otrajā 
projekta partneru sanāksmē Poznaņā,  
Nodrošināts RPR ieguldījums projekta darba pakā Nr.3 „Svārstmigrācijas izaugsmes 
koridori” un Nr.4 „Telpiskā plānošana Ziemeļjūras-Baltijas jūras tīkla attīstībai” 
aktivitāšu īstenošanai – izstrādāta iepirkuma „Tallinas – Rīgas –Kauņas transporta 
koridora telpiskās analīzes un attīstības scenāriju izstrāde” dokumentācija. 
Izlietotais finansējums: EUR 14 770 

10. Pārmaiņas!- Publisko pakalpojumu 
sociālais dizains (CHANGE!) 
URBACT III 

03.05.2016. - 03.05.2018.  
 

Mērķis:  
Noteikt parametrus un modelēt iespējas kulturāli dažādu pilsētu un reģionu virzībai 
uz sabiedrības kopdarbībā balstītu publisko pakalpojumu modeli. Līdz ar to, kā 
galvenais projektā sasniedzamais rezultāts noteikts Integrētā rīcības plāna (Integrated 
Action Plan) izstrāde sabiedrības kopdarbībā balstītu publisko pakalpojumu modeļa 
ieviešanā. 
Rezultāti: 
Izveidota vietējā atbalsta grupa (ULSG), iesaistot RPR pašvaldību, NVO un VARAM 
pārstāvjus, savstarpējais pieredzes apmaiņai un Integrētā rīcības plāna izstrādei, 
aizvadītas 2 sanāksmes / pieredzes apmaiņas vizītes vietējā un 2 starptautiskā 
mērogā. 
Apzināts problēmjautājumu loks publisko pakalpojumu jomā starptautiskā un vietējā 
mērogā, apkopoti un izvērtēti labās prakses piemēri. 
Apgūtas darba metodes vietējās atbalsta grupas darba vadīšanai un organizēšanai, 
veikta metožu iestrāde ULSG darba sanāksmēs. 
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Izveidota projekta sadaļa un publicētas 3 relīzes RPR interneta vietnē, ņemta dalība 
URBACT tīkla sociālajos tīklu aktivitātēs un pieteikta dalība ar ziņojumu LU 
75.zinātniskajā konferencē 2017.gada februārī. 
Definēts Integrētā rīcības plāna saturiskais ietvars un tematiskie virzieni, kā arī 
noteikti plāna tālākas izstrādes soļi. 
Izlietotais finansējums: EUR 8 756 

11. Norvēģijas finanšu instrumenta 
projekta „Reģionālās politikas 
aktivitāšu īstenošana Latvijā un 
reģionālās attīstības pasākumu 
izstrāde”, EEZ/Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2009.-2014.gada 
perioda programmas projekts 
„Reģionālās politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde”. 

19.11.2013.-31.12.2016. 

Mērķis: stiprināt Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti un sniegt 
atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos 
Rezultāti: 
Tika izstrādāti investīciju piesaistes dokumenti šādām reģiona pašvaldībām: Jūrmala, 
Limbaži, Ogre, Sigulda un Tukums. 
2016.gadā projektā aktivitāšu īstenošana Rīgas plānošanas reģionā bija noslēgusies, 
sadarbība ar iesaistītajām pusēm notika pamatfunkciju ietvaros, projekta īstenošanai 
2016.gadā finansējums netika nodalīts, atbilstoši arī netika piešķirts, izmantots. 

12. Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem 
Eiropas Sociālais Fonds 

01.07.2015.-31.12.2022. 

Mērķis: 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: 29 pašvaldībām, valsts 
sociālās aprūpes centriem (VSAC) un bērnu sociālās aprūpes centriem (BSAC). 
Rezultāti: 
Veikta vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde 177 personām ar 
garīga rakstura traucējiem un 46 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Četriem bērniem tika uzsākts sniegt „Atelpas brīža” pakalpojumu un vienam bērnam 
sociālās aprūpes pakalpojumu. 
Izveidota Reģiona Deinstitucionalizācijas vadības grupa.   
Izsludināts iepirkums pakalpojuma sniedzēju piesaistei Deinstitucionalizācijas plāna 
un reorganizācijas plānu izstrādei. 
Izlietotais finansējums: EUR 189 229,85 
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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:  

 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 interneta vietnes 
starpniecību un tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem – datu 
bāzēm, jaunumu saņemšanas iespējām e-pastā u.c.;  

 Tiek nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos. 

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 īstenošanu, 
reģiona projektu identificēšana un pašvaldību projektu vajadzību 
apzināšana; 

 Komunikācija ar starptautisko projektu sadarbības partneriem, 
jaunu 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 pašvaldību un to 
struktūrvienību pārstāvu izglītošanu, 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 (iestādes interneta vietne, lapa sociālajā 
tīklā Facebook, ikmēneša ziņu apkopojumi, e-pasta ziņojumi, u.c.). 

2016.gadā iestāde nodrošinājusi ES struktūrfondu informācijas un 
uzņēmējdarbības 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 2016.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”). Lai arī kopējais 
darbinieku skaits ir mazāks, kā iepriekšējā pārskata periodā, kas 
pamatojas uz atsevišķu darbinieku došanos bērna kopšanas 
atvaļinājumā, projektu darbība paplašinās, līdz ar ko arī esošā personāla 
darbība un kompetences, kā arī tiek piesaistīti jauni darbinieki. 
Pateicoties ES fondu projektiem, tika celta darbinieku kapacitāte, 
paaugstinot to zināšanu un prasmju līmeni, kam paralēli reģiona 
darbībā iesaistīti arī dažādi speciālisti, saistīto jomu eksperti. 

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

Iestādes struktūra un darbinieku skaits 
Rīgas plānošanas reģionā 2016.gada noslēgumā bija 28 darbinieki, kuri 
nodarbināti kādā no iestādes struktūras daļām. Iestādes struktūra 
attēlota 7.attēlā.  

Personāla izglītība 
Pēc apgūtās izglītības un iegūtās kvalifikācijas, iestādes 3 darbiniekiem 
piešķirs doktora zinātniskais grāds, 17 darbiniekiem – maģistra grāda, 
6 darbiniekiem – bakalaura grāds un 2 darbiniekiem – vispārējā vidējā 
izglītība. 

 
Daļa darbinieku iestādē ir nodarbināti uz noteiktu laiku, t.i. uz konkrēta 
viena vai vairāku projekta ieviešanas periodu vai noslēgtā darba līguma 
termiņu, kas nozīmē, ka daļa no šiem darbiniekiem, vienlaikus 
nodarbināti vairākos projektos. 
 

 
 

 
 

 
 

7.attēls Rīgas plānošanas reģiona struktūra 2016.gadā 
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Personāla sadalījums pa dzimuma grupām 
Salīdzinot personāla sadalījumu pa dzimuma grupām laika periodā no 
iestādes dibināšanas sākuma, t.i. 2007.gada līdz pārskata periodam, 
2016.gadam, visā periodā nodarbināto īpatsvars ir lielāks sieviešu 
grupā, tuvu līdzīgam sadalījumam bijis 2007.gadā un 2014.gadā, bet 

pārējos gados sieviešu īpatsvars no visiem nodarbinātajiem ir teju 2 
reizes lielāks nekā vīriešu. Iestādes darbinieku dzimumstruktūra 
attēlota 8.attēlā. 
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8.attēls Rīgas plānošanas reģiona personāla sadalījums pa dzimuma grupām, 2007.-2016.gads 
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Personāla sadalījums pa vecuma grupām 
Salīdzinot personāla sadalījumu pa vecuma grupām, divas vecuma 
grupas: 31-35 (6 darbinieki) un 41-45 (8 darbinieki), kopā pārstāv pusi 
no iestādes personāla. Pārējie iestādes darbinieki līdzīgā dalījumā 
pārstāv vecuma grupas no 26 – 56 un vairāk gadiem. Savukārt, 
aprēķinātais personāla vidējais vecums 2016. gadā ir 43 gadi, kā arī 
vīriešu un sieviešu vidējais vecums ir gandrīz vienāds. Rīgas plānošanas 
reģiona darbinieku sadalījuma pa vecuma grupām pārskata gadā 
attēlots 9.attēlā. 
 

 
9.attēls Rīgas plānošanas reģiona sadalījums pa vecuma grupām 

2016.gadā 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1

6

4

8

4

3

2

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 un
vairāk

P
e

rs
o

n
ā

ls
, s

k
a

it
s

Vecuma grupas



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS – 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

27 

 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas 
pasākumi un aktivitātes 

4.1.1. Administrācijas veiktie pasākumi 

Galvenie publicitātes pasākumi saistīti ar informācijas aktualizāciju 
iestādes interneta vietnē www.rpr.gov.lv. Mājas lapas dizains un 
pamatprogrammatūra tika izstrādāta 2007.gadā, līdz ar to tuvākajā 
laikā iecerēta dizaina un programmatūras aktualizācija, ņemto vērā 
pastāvošās tendences un tehniskās iespējas.  

Interneta vietnē interesentam ir pieejama aktualizēta informācija par 
Rīgas plānošanas reģionu, plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošajām 
pašvaldībām. Raksturoti reģiona uzdevumi, pieejami administrācijas un 
darbinieku kontakti. Vietnē pieejami arī plānošanas reģiona aktuālie 
politikas un teritorijas plānošanas dokumenti, kā arī plānošanas reģiona 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu statuss un 
aktīva saite pieejai uz tiem. Tādā veidā interesentiem nodrošināta 
iespēja vienuviet iepazīties ar reģionālā līmenī un vietējo pašvaldību 
līmenī aktuālajiem plānošanas jautājumiem – stratēģiskajām 
prioritātēm, tām pakārtotajām rīcībām un finansējumu, kā arī teritoriju 
plānoto izmantošanu vai ierobežojumiem. Ir pieejama informācija par 
reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklu un sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem tajā. Regulāri tiek publicētas aktuālo 
notikumu relīzes, kā arī papildināta un atjaunota sadaļa par 
Starptautisko un reģiona projektu ieviešanu Rīgas plānošanas reģionā, 
ar to saistītajām aktivitātēm un pasākumiem. 

Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnes darbības efektivitāti parāda 
tās apmeklētāju statistika pa gadiem, kopš tās izveidošanas (10.attēls). 
Sākot ar 2016.gadu Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnes 
apmeklējums tiek mērīts, fiksējot unikālos apmeklējumus, pretēji 
iepriekš izmantotajai pieejai, kas fiksēja ikvienu apmeklējumu. 
Pārskata periodā plānošanas reģiona interneta vietne apmeklēta 

aptuveni 10 000 reižu unikālajos apmeklējumos. Līdz ar to 
2016.gada dati nav salīdzināmi ar iepriekš veiktajiem mērījumiem 
pārskata gados periodā no 2009.-2015.gadam. 

 
 

10.attēls www.rpr.gov.lv (no 2013.-2015.gadam arī mājaslapas 
www.ESfinanses.lv) apmeklējumu statistika laika periodā no 2009.janvāra 

- 2015.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 
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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. 

2016. gadā Rīgas plānošanas reģions uzsāka vairākas jaunas iniciatīvas, 
lai nodrošinātu pilnvērtīgāku komunikāciju ar sabiedrību.   
Tika izveidota organizācijas lapa sociālajā tīmeklī Facebook 
@RigasPlanosanasRegions, kurai seko vairāk nekā 600 sekotāju. Tās 
saturs tiek veidots tā, lai ne tikai informētu par organizācijas darbību un 
aktualitātēm, bet arī ieinteresētu sekot pēc iespējas vairāk reģiona 
iedzīvotāju, informējot par aktualitātēm reģiona pašvaldībās. 

Otrs būtisks jauninājums ir RPR Jaunumu lapas izveide, kas tiek 
publicēta gan organizācijas interneta vietnē, gan arī RPR Facebook lapā, 
gan arī izsūtīta datubāzēm (pašvaldības, sadarbības partneri, sadarbības 
organizācijas, mediji, u.tml.). Šīs abas iniciatīvas ir ilgtermiņa risinājumi, 
lai operatīvi informētu mērķauditorijas par Rīgas plānošanas reģiona 
aktualitātēm. 
 
4.1.2. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 

Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
centra aktivitātes  

Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības 
centra aktivitātes izklāstītas 2.nodaļas apakšnodaļā 2.2.4. Rīgas 
plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas un 
uzņēmējdarbības centra darbības nodrošināšana.  
 

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 iestādes interneta vietnē 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. 
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5. 2017.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

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

5.1.1. Telpiskā plānošana 

 RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 
aktualizācija; 

 Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību koordinēšana un 
attīstības plānošanas speciālistu sadarbības tīkla uzturēšana, 
informatīvie pasākumi pašvaldībām un konsultācijas plānošanas 
jomā; 

 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 plānošanas dokumentu krātuves 
uzturēšana; 

 Reģiona statistikas datu uzturēšana un datu aktualizācija 
uzraudzības procesu nodrošināšanai; 

 Projektu sagatavošana un īstenošana telpiskās plānošanas jomā.  

5.1.2. Administrācijas darba nodrošināšana 

Saskaņā ar iestādes Darba plānu 2017.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. 

Vienlaikus tiks nodrošināti iestādes atpazīstamības pasākumi, uzturot 
un iespēju robežās pilnveidojot iestādes interneta vietni, 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 2017.gadā saistītas ar 
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Rīgas plānošanas reģionā (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); 
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 Nodrošināt citus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus (turpināt 
darbu pie uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to Rīgas 
plānošanas reģiona teritorijā sniegto pakalpojumu izvērtējuma, 
apkopot informāciju par Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību 
uzņēmējdarbības aktivitātēm, turpināt darbu pie RPR investīciju un 
resursu kartes izveides). 

 

5.1.4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā 

Novadu pašvaldību un iedzīvotāju interesēs sagatavot priekšlikumus 
reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla 
funkcionalitātes uzlabošanai Rīgas plānošanas reģionā; 

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

Pārstāvēt Rīgas plānošanas reģionu Sabiedriskā transporta padomē. 
Iepazīties ar Sabiedriskā transporta padomes sēdē izskatāmiem 
jautājumiem un sagatavotiem lēmuma projektiem, sagatavot un sniegt 
plānošanas reģiona viedokli par padomes sēdē izskatāmiem 
jautājumiem; 

Piedalīties valsts institūciju organizētajās sanāksmēs un darba grupās. 

 

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. 

 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 konkursos. 

 Izstrādāt vismaz trīs jaunus reģionālos projektus. 
 

5.3. Iestādes finanšu saistības 

Rīgas plānošanas reģionam 2016.gadā nebija kredītsaistību. 
 
 

 


