
Apstiprinu: 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs: 

 

_________________ 

(E. Bartkevičs) 

2010.gada”____.” ____________ 

 

 

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA 

Darba plāns 2010. gadam 

Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 

politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

1. RAL noteikto funkciju īstenošana 

1.1. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu 

1.1.1. RPR attīstības plānošanas 

dokumentu aktualizācija. 

Aktualizēta RPR Attīstības 

programma (1). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais un 

septītais punkts 
01.2010. 12.2010. 12.2010. 

1.1.2. Ekonomikas profila izstrāde. Izstrādāts RPR Ekonomikas 

profils (1). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts 01.2010. 03.2010. 04.2010. 

1.1.3. Pašvaldību sadarbības tīkla izveide 

reģionā. 

Noorganizēti 3 semināri, 

izveidota pašvaldību 

komunikācijas sistēma . 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts 01.2010. 12.2010. 12.2010. 

1.2. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu  

1.2.1. 

 

RPR attīstības plānošanas 

dokumentu uzraudzība. 

Sagatavots ikgadējais RPR 

attīstības un plānošanas 

uzraudzības ziņojums (1). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts 07.2010. 12.2010. 12.2010 

Aktualizēta attīstības 

plānošanas dokumentu datu 

bāze (2x gadā). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts 
01.2010. 12.2010. 

 

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

1.3.1. Plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību teritorijas 

plānojumu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana ar 

Sniegti nosacījumi plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju 

plānojumu izstrādei (5). 

MK not. 883 Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi 13. 10 punktu  
01.2010. 12.2010. 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

plānošanas reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem. 

Sniegti atzinumi par 

plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību teritoriju 

plānojumiem (10). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais 

prim punkts 01.2010. 12.2010. 

 

1.3.2. Plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību teritorijas 

plānojumu atbilstības 

nodrošināšana normatīvo  

aktu prasībām. 

Sniegti atzinumi par 

plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību teritoriju 

plānojumu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām (10). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais 

prim punkts 
01.2010. 12.2010. 

 

1.3.3. Plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību attīstības 

programmu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana ar 

plānošanas reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem. 

Sniegti atzinumi par 

plānošanas reģionā ietilpstošo 

vietējo pašvaldību attīstības 

programmām (10). 

 

 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais 
prim punkts 

01.2010. 12.2010. 

 

1.4. Izvērtēt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem  

1.4.1. 

 

Nacionālā līmeņa atbilstības 

plānošanas reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem 

izvērtēšana. 

Sniegti atzinumi, priekšlikumi 

normatīvo aktu un nacionāla 

līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei/ 

pilnveidošanai.  

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas  devītais punkts 

01.2010. 12.2010. 

 

Nodrošināta līdzdalība darba 

grupās normatīvo aktu un  

nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādes/aktualizēšanas 

procesā  

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts 

01.2010. 12.2010. 

 

Saskaņā ar RAPLM izstrādāto 

kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti 

un iesniegti atzinumi  par VSS 

izsludinātajiem dokumentu 

projektiem. 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts 

01.2010. 12.2010. 

 

1.5. Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām 

1.5.1. Nodrošināt līdzdalību 

Nacionālajās Reģionālās attīstības 

sēdēs. 

Nodrošināta līdzdalība NRAP 

sēdēs (4). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 9. punkts 
 

01.2010. 

 

12.2010. 

 



 

 

3 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

1.5.2. Veikt darba uzdevumus (papildus 

RPR Darba plānā 2010.gadam 

noteiktajiem) pēc Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas pieprasījuma.  

Pēc faktiskās izpildes.  

01.2010. 

 

12.2010. 

 

 

1.5.3. Nodrošināt līdzdalību citu 

plānošanas reģionu rīkotajās 

sadarbības komisijas sēdēs, ja 

RPR par to norisi tiek informēts.  

Pēc faktiskās izpildes. Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 4. punkts, 

18.pants 
 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

1.5.4. Nodrošināt līdzdalību valsts 

institūciju izveidotajās vadības / 

uzraudzības un citās komitejās / 

komisijās. 

Nodrošināta līdzdalība valsts 

institūciju izveidotajās 

vadības/uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās (30 ). 

 

 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

1.6.  Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu 

1.6.1. Starptautisku sadarbības projektu 

izstrāde telpiskās plānošanas jomā. 

Izstrādāti starptautiski 

sadarbības projekti telpiskās 

plānošanas jomā (2). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas .8. punkts 01.2010. 12.2010. 

 

1.6.2. Sniegt atzinumus vietējo 

pašvaldību un privātpersonu 

projektu iesniegumiem reģionālās 

attīstības atbalsta saņemšanai. 

Sniegti atzinumi vietējo 

pašvaldību un privātpersonu 

projektu iesniegumiem 

reģionālās attīstības atbalsta 

saņemšanai (6). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 6. punkts 

01.2010. 12.2010. 

 

1.6.3. Sniegt atzinumus Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai 

sagatavotajiem pašvaldību projektu 

pieteikumiem. 

Sniegti atzinumi Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzībai 

sagatavotajiem pašvaldību 

projektu pieteikumiem  

(2). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais punkts 

 

 

 

01.2010. 

 

 

 

12.2010. 

 

2. RPR administrācijas darbības nodrošināšana 
2.1. RPR attīstības padomes darba 

nodrošināšana. 

Organizētas attīstības 

padomes sēdes (4). 

 

 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

 

2.2. RPR budžeta sagatavošana un 

iesniegšana attīstības padomē. 

Sagatavots un iesniegts 

attīstības padomē 

apstiprināšanai RPR 

 
 

11.2010. 

 

12.2010. 
12.2010 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

2010.gada budžets . 

2.3. RPR darba plāna sagatavošana un 

iesniegšana attīstības padomē. 

Sagatavots un iesniegts 

attīstības padomē 

apstiprināšanai RPR darba 

plāns 2011.gadam.  

 

11.2010. 12.2010. 12.2010. 

2.4. Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par plānošanas reģiona darbību 

2.4.1. Sagatavot un iesniegt RAPLM 

ceturkšņa finanšu atskaites. 

Sagatavotas un iesniegtas 

RAPLM ceturkšņa finanšu 

atskaites (4). 

Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu 
01.02.2010 – par 2009.g.4.cet. 

01.05.2010 – par 2010.g.1.cet. 

01.08.2010 – par 2010.g.2.cet. 

01.11.2010 – par 2010.g.3.cet. 

 

2.4.2. Sagatavot un iesniegt RAPLM 

mēneša finanšu atskaites. 

Sagatavotas un iesniegtas 

RAPLM mēneša finanšu 

atskaites. 

Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu  

02.2010. 

 

12.2010. 

 

2.4.3. Sagatavot un iesniegt RAPLM 

gada pārskatu.  

Sagatavots un iesniegts 

RAPLM gada pārskats (1) 

Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu 
 

01.03.2010 – par 2009.g. 

 

2.4.4. Sagatavot un iesniegt RAPLM 

darba plāna atskaites. 

Sagatavotas un iesniegtas 

RAPLM darba plāna 

ceturkšņa atskaites (4). 

Vienošanos par valsts budžeta dotācijas 

izlietojumu 
05.01.2010 – par 2009.g.4.cet. 

06.04.2010 – par 2010.g.1.cet. 

05.07.2010 – par 2010.g.2.cet. 

05.10.20010– par 2010.g.3.cet. 

 

2.5. Sekmēt RPR administrācijas kapacitātes stiprināšanu 

2.5.1. Organizēt bezmaksas apmācību 

seminārus RPR darbiniekiem. 

Organizēti bezmaksas 

apmācības semināri 

darbiniekiem (4). 

 

01.2010. 12.2010. 

 

2.5.2. Nodrošināt pieredzes apmaiņas / 

darba / mācību komandējumus 

RPR darbiniekiem. 

Ārzemju/iekšzemes 

komandējumi (8). 

 

01.2010. 12.2010. 

 

2.6. Nodrošināt iestādes atpazīstamību, sekmēt sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona lomu 

2.6.1. Uzturēt iestādes mājas lapu 

internetā www.rpr.gov.lv . 

Tehniski, saturiski uzturēta 

mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts  

01.2010. 

 

12.2010. 

 

Papildināta un / vai koriģēta 

informācija mājas lapā vismaz 

divas reizes mēnesī (24). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts  

01.2010. 

 

12.2010. 

 

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

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

2.6.2. Sastādīt un publicēt iestādes Gada 

publisko pārskatu. 

Sastādīts un publicēts Rīgas 

plānošanas reģiona 2009. gada 

publiskais pārskats (1). 

MK 17.01.2006. noteikumi Nr.44 „Noteikumi 

par gada publisko pārskatu saturu un to 

sagatavošanas kārtību” 
03.2010. 07.2010. 

 

2.7. Veicināt reģionālo projektu attīstību 
2.7.1. Nodrošināt reģionālo projektu 

administrēšanu. 

Nodrošināta reģionālo 

projektu administrēšana, t.sk., 

- veikts monitorings RPR 

apstiprinātajiem (4) 

projektiem; 

- organizēti (3) semināri visu 

pašvaldību projektu 

vadītājiem nacionālo un 

starptautisko projektu 

izstrādes veicināšanai; 

- organizētas (4) tematiskās 

darba grupas reģionālo 

projektu izstrādei. 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts 

 

 

 

 

01.2010. 

 

 

 

 

12.2010. 

 

2.7.2. Projektu pieteikumu izstrāde 

finansējuma piesaistei no ES 

Struktūrfondiem. 

Sagatavoti ES SF projektu 

pieteikumi (2) 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

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

 

2.7.3. Projektu pieteikumu izstrāde 

finansējuma piesaistei no 

starptautiskajiem fondiem. 

Sagatavoti starptautisko 

projektu pieteikumi (4). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

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

 

2.7.4. Uzraudzīt reģionālo projektu datu 

bāzi. 

1x mēnesī projektu datu bāzes 

monitorings (12). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts 

01.2010. 12.2010. 

 

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

 
3.1. Tiesiskuma nodrošināšana 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Kompetences ietvaros veikta 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzēju 

uzraudzība un kontrole 

normatīvo aktu ietvaros 

(pakalpojumu sniedzēju skaits 

6). 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

4.panta otrā daļa. 

 

01.2010. 

 

12.2010. 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

3.2. Plānošanas reģiona maršrutu tīkla 

plānošana, uzturēšana un 

pārzināšana. 

Apzināts reģionālo vietējās 

nozīmes maršrutu tīkls Rīgas 

plānošanas reģionā (4). 

Apzināts reģionālo vietējās 

nozīmes maršrutu skaits 

plānošanas reģiona maršrutu 

tīklā (170 ) ar reisu skaitu 

(2200). 

Vienošanās slēgšana un tās 

pārskatīšana ar Rīgas un 

Jūrmalas pilsētu pašvaldībām 

par maršrutu tīkla robežām. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

5.panta trešās daļas 1.punkts, 7.panta pirmā, 

otrā un piektā daļa 

 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

3.3. Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšana 

maršrutu tīkla reģionālajos vietējās 

nozīmes maršrutos. 

Veikta esošo maršrutu 

ekonomiskās efektivitātes 

pārskatīšana, izvērtēšana un to 

optimizācija.  

Ņemot vērā pārvadājumu 

pieprasījumu veikti grozījumi 

esošajos maršrutos un reisos. 

Attiecīgo vienošanos slēgšana 

ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem (6) 

par grozījumiem līgumos. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

4.panta otrā daļa un 5.panta trešās daļas 

2.punkts, pārejas noteikumu 19.punkts 

 

01.2010 

 

12.2010. 

 

3.4. Reģionālā vietējās nozīmes 

maršrutu tīkla izstrāde un 

attīstīšana. 

Izstrādāti lēmumu projekti par 

reģionālā vietējās nozīmes 

maršruta izveidi vai grozīšanu 

iesniegšanai Autotransporta 

direkcijā. 

Saskaņoti lēmumu projekti ar 

Autotransporta direkciju par 

reģionālā vietējā nozīmes 

maršrutu izveidi vai 

grozīšanu. 

Autotransporta direkcijas 

saskaņošanas atteikuma 

gadījumā izvērtēts un pieņemti 

lēmumi par turpmāko rīcību. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 
5.panta trešās daļas 3. un 4. punkts. 

 

01.2010 

 

12.2010. 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

3.5. No valsts budžeta sabiedriskajam 

transportam iedalīto finanšu 

līdzekļu apsaimniekošana. 

Kompensēti sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

sniedzējiem radušies 

zaudējumi un izdevumi 

reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos. 

Sagatavots piešķirtā 

finansējuma izlietojuma plāns. 

(1). 

Sagatavoti piešķirtā 

finansējuma izlietojuma 

pārskati (4) iesniegšanai 

Autotransporta direkcijā. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

5.panta trešās daļas 6.punkts 

 

01.2010 

 

12.2010. 

 

3.6. Sadarbība ar citām valsts un 

pašvaldību iestādēm. 

Funkciju izpildes 

nodrošināšanas ietvaros veikta 

sadarbība ar Satiksmes 

ministriju, Autotransporta 

direkciju, RAPLM un citām 

iestādēm.  

Lēmumu projektu un citu 

tiesību aktu par sabiedriskā 

transporta organizēšanas 

funkcijas izpildi saskaņošana 

ar citām valsts pārvaldes un 

pašvaldību iestādēm. 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

5.panta trešās daļas 5.punkts.  
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

7.panta ceturtā daļa 

01.2010 12.2010. 

 

4. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona SF Informācijas centra darbības nodrošināšanai (Ls 21 989,-) 

4.1. Informēšanas un konsultēšanas 

pakalpojumu sniegšana par finanšu 

piesaistes iespējām Rīgas 

plānošanas reģiona mērķgrupām 

(pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO). 

Informēti vismaz 400 (pa e-

pastu, telefonu) (400). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  

 

 

01.2010. 

 

 

12.2010. 

 

Konsultēti vismaz 40 klātienē 

(40). 

4.2. Informatīvu semināru, preses 

konferenču un reģionālo 

konferenču organizēšana Rīgas 

plānošanas reģionā . 

Noorganizēti informatīvie 

semināri (6). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  
 

 

01.2010. 

 

 

12.2010. 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

4.3. Ziņu lapas sagatavošana par ES 

struktūrfondu aktualitātēm. 

 

Sagatavotas un izplatītas ziņu 

lapas (12). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  
 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

4.4. Sadarbības tīkla koordinēšana; 

sadarbības tīkla koordinācijas 

sanāksmju organizēšana. 

Noturētas sadarbības tīkla 

koordinācijas sanāksmes (2). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  
 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

4.5. Informācijas par ES 

struktūrfondiem vākšana un 

apstrāde. Vizuālās Rīgas 

plānošanas reģiona kartes-shēmas 

digitalizācija un informācijas 

papildināšana par dažādu fondu 

līdzekļu piesaisti Rīgas reģionā. 

Uzturēta un reizi gadā 

papildināta kartes formā Rīgas 

reģiona ES SF projektu datu 

bāze (1). 

 

 

 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  
 

 

 

01.2010. 

 

 

 

12.2010. 

 

4.6. Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu 

monitorings. 

Apkopoto publikāciju par fondu 

piesaisti projektu realizācijā 

Rīgas plānošanas reģionā 

izvērtējums (2). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  

 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

Veiktas apmeklētāju skaita, 

profila un sniegtā pakalpojuma 

analīzes (2). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 

22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  
 

01.2010. 

 

12.2010. 

 

4.7. Rīgas plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra 

mājas lapas papildināšana un 

atjaunošana. 

Papildināta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra mājas lapā vismaz 

divas reizes mēnesī (12). 

Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 
22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts  

 

 
 

 

 

01.2010. 

 

 

12.2010. 

 

4.8. Projekta „Eiropas Savienības 

struktūrfondu tehniskā palīdzība 

Rīgas plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra 

darbības nodrošināšanai” ieviešana 

(administrēšana, uzraudzība, telpu 

noma un komunālo maksājumu 

nodrošināšana). 

 

 

 

Nodrošināta projekta 

ieviešana (administrēšana, 

uzraudzība, telpu noma un 

komunālo maksājumu 

nodrošināšana) (1). 

Vienošanās par Eiropas Savienības fondu 
projekta īstenošanu un Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta 

līdzfinansējuma piešķiršanu Vienošanās Nr. 
VSID/TP/CFLA/08/09/019 

 

01.2010. 12.2010.  
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

5. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona ES SF informācijas centra realizētā projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (Ls 87 673,-) projekta ieviešanas periods 01.01.2008.-

31.12.2010. 
5.1. Eiropas Savienības fondu 

informatīvie un publicitātes 

pasākumi. 

Nodrošināti publicitātes 

pasākumi ar plašsaziņas 

līdzekļu palīdzību (50). 

Vienošanās par Eiropas Savienības fondu 

projekta īstenošanu un Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta 
līdzfinansējuma piešķiršanu.  

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

01.2010. 12.2010. 

 

5.2. Apmācības, konferences un 

semināri, kas veicina Eiropas 

Savienības fondu finansējuma 

apguves efektivitāti. 

Organizētas konferences (1), 

apmācības, semināri (44). 

Vienošanās par Eiropas Savienības fondu 

projekta īstenošanu un Eiropas Savienības 

fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta 
līdzfinansējuma piešķiršanu.  

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

 

 

 

 

01.2010. 

 

 

 

 

12.2010. 

 

Pieredzes apmaiņas 

komandējuma braucieni 

darbiniekiem ES fondu 

jautājumos (2). 

Pieredzes apmaiņas 

komandējuma braucieni 

darbiniekiem ES fondu 

jautājumos (2). 

6. Dotācija projektiem 

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

inkubatoru tīkla izveide) 
Projekta ieviešanas periods: 30 mēneši, Plānotais kopējais finansējums: 677 050  EUR, RPR kā vadošā partnera,  finansējums: 677 050 EUR, t.sk., 

2010.gadā: 51 477 EUR 
Projekta „Intercountry Business 

Incubator Network” Vadošā 

partnera pienākumu izpilde.* 

6.1.1. Partnerības līgumu 

sagatavošana, slēgšana (6). 

Finansējuma Līgums no Vadošā Partnera 
(RPR) puses parakstīts un nosūtīts BJR 

Programmas Sekretariātam otras puses 

parakstīšanai (07.12.2009.) 

01.2010. 03.2010.  

6.1.2. Darba līgumu ar 

projektā nodarbinātajiem 

sagatavošana, slēgšana (5). 

01.2010. 02.2010.  

6.1.3. Projekta atklāšanas 

semināra organizēšana (1). 
01.2010. 02.2010.  

6.1.4. Projekta Uzraudzības 

komitejas sēžu organizēšana 

(1). 

06.2010. 12.2010.  

6.1.5. Projekta vadības grupas 

sanāksmju organizēšana (2). 
01.2010. 12.2010.  
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

6.1.6. Projekta ieviešanas 

vadība, t.sk., komunikācija ar 

partneriem, izpildes kontrole, 

grāmatvedības uzskaites 

nodrošināšana utt. (pastāvīgi) 

01.2010. 12.2010.  

6.1.7. Ieviešanas progresa 

atskaišu sagatavošana un 

iesniegšana (2). 

 

06.2010. 12.2010.  

6.1.8. Pētījums par biznesa 

inkubatoru darbību un 

attīstības perspektīvu Baltijas 

jūras reģionā (1). 

06.2010. 12.2010.  

6.1.9. Pieredzes apmaiņas 

vizītes par biznesa inkubatoru 

darbību divās projekta 

partnervalstīs (2). 

06.2010. 12.2010.  

 6.1.10. IBI Net (Starptautiska 

biznesa inkubatoru sadarbības 

tīkla) interneta portāla 

koncepcija (1). 

 

06.2010. 12.2010.  

6.2. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts „Mazās Inovatīvās Uzņēmējdarbības Atbalsts Tīkls” / SIB Net 

(EU 31398)  

Projekta īstenošanas periods 01.06.2010. – 31.05.2012. 
Projekta Vadošā partnera 

pienākumu izpilde.* 

6.2.1. sagatavot un noslēgt 

projekta Partnerības līgumus 

starp Vadošo partneri un 

projekta partneriem (6); 

Finansēšanas līgums starp Rīgas plānošanas 
reģionu un Igaunijas Iekšlietu ministriju par 

projekta „Mazās Inovatīvās Uzņēmējdarbības 

Atbalsta Tīkls” ieviešanu, spēkā no 

08.06.2010. 

01.06.2010. 31.12.2010. 

 

6.2.2. Sagatavot un noslēgt 

Projekta Finansēšanas līgumu 

(1)  

 

6.2.3. Sagatavot un noslēgt 

darba līgumus ar projekta 

ieviešanā iesaistīto personālu 

(4) 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

6.2.4. Sagatavot un iesniegt 

pieprasījumu projekta priekš-

finansēšanai un 

līdzfinansēšanai no Valsts 

budžeta (1);  

 

6.2.5. Nodrošināt projekta 

ieviešanas kontroli un finanšu 

uzraudzību  

 

6.2.6.Noorganizēt Projekta 

uzsākšanas / Projekta vadības 

grupas sēdi (projekta 

partneriem) (1); 

 

6.2.7. Noorganizēt Projekta 

Atvēršanas semināru projekta 

mērķa grupām (1); 

 

6.2.8. Izstrādāt Projekta 

vadības rokasgrāmatu (1); 

 

6.2.9.Noorganizēt mācību 

sesiju projekta partneriem uz 

mērķi orientēta projekta 

ieviešanas plānošanā (1); 

 

6.2.10. Noorganizēt Projekta 

Uzraudzības grupas sēdi (1); 

 

6.2.11. Izstrādāt Projekta 

Ētikas kodu (1); 

 

6.2.12. Nodrošināt tematisko 

darba grupu sēžu norisi (4); 

 

6.2.13. Nodrošināt projekta 

1.perioda progresa atskaites 

sastādīšanu un iesniegšanu 

1.līmeņa kontroles institūcijai 

(1); 

 

6.2.14. Nodrošināt pētījuma 

par uzņēmēju vajadzībām 

biznesa agrīnajā stadijā 

izstrādi (1); 

 

6.2.15. Nodrošināt pētījuma 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

par pieejamajiem finansējuma 

avotiem uzņēmējdarbības 

uzsācējiem (1); 

6.2.16. Izstrādāt Projekta 

Komunikāciju stratēģiju (1) 
 

6.3. 

 

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

plānošanas reģiona kopējais projekta budžets 75 000EUR jeb 52 710LVL.2010. gada finansējums 21 300LVL.  

Projekta ieviešanas periods 2009.gada aprīlis- 2010.gada 30. decembris. 
Centrālās Baltijas jūras 

programmas INTERREG IV C  

projekts „Baltic Sea – Asia 

Agenda for Reģions in a 

Globalising World, BASAAR” 

aktivitāšu ieviešana 

 

WP4 (4. darba paketes) darba 

virziena vadīšana un ieviešana – 

BJR un Āzijas mijiedarbība 

loģistikas, tūrisma, izglītības un 

migrācijas attīstībā.  

6.3.1. Izpētīta situācija, 

apkopota, analizēta 

informācija. Dokuments (1). 

Līgums  parakstīts 2009. gada aprīlī 

01.2010. 12.2010. 

 

6.3.2. Darba grupu un 

semināru organizēšana 

(nacionālā darba grupa, 

projekta koordinācijas un 

sinerģijas sanāksme Rīgā), 

(2). 

6.3.3. Piedalīšanās darba 

grupas sēdēs (6), semināros(6) 

un Vadības grupas darbā (3). 

6.4. Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem 2010 – 2016 gadam izstrāde”  

Kopējais projekta budžets Ls 153000, t.sk., ESF finansējums Ls 130050, valsts budžeta līdzfinansējums Ls 22950. 

Projekta īstenošanas periods 01.09.2009. – 30.06.2010. 
Izstrādāt Rīgas plānošanas reģiona 

Sociālo pakalpojumu attīstības 

programmu alternatīviem Sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem 2010 – 2016 

gadam. 

6.4.1. Izstrādāta Rīgas 

plānošanas reģiona Sociālo 

pakalpojumu attīstības 

programma alternatīviem 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem  

2010 – 2016 gadam. 

31.08.2009. Vienošanās par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu un 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un 
valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu 

Nr.2009/11 

01.01.2010. 30.06.2010. 02.07.2010. 

6.4.2. Noorganizēts seminārs 

reģiona novada deputātiem 

par izstrādāto Programmu. 
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Nr. 

p.k. 

Pasākums  

(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji 

Pamatojums 
(Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības 

padomes lēmums, PR attīstības programma, 
politikas plānošanas pamatnostādnes) 

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi 

Administrācijā Iesniegšana AP 

apstiprināšanai 
Izpildes sākums izpildes beigas 

6.5. Eiropas Sociālā fonda projekts „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā” 

Kopējais projekta budžets: Ls 24 632,95. 

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2010. – 30.06.2011. 

Pilnveidot Rīgas plānošanas 

reģiona pašvaldību projektu 

vadītāju zināšanas un prasmes ES 

fondu un citas ārvalstu finanšu 

palīdzības finansētu projektu 

izstrādē, finanšu plānošanā un 

ieviešanā. 

6.5.1. Reģionālas nozīmes 

projektu plānošanas un 

koordinēšanas sistēmas 

pilnveide: 

-Projektu plānotāji apmācīti 

par projektu datubāzes 

izmantošanu 

-Notikuši semināri par 

reģionālu projektu izstrādi 

-Pilnveidota projektu datubāze 

Sabiedrības integrācijas fonda 

08.06.2010. vēstule Nr.2-15.2/1355 

par lēmumā noteikto nosacījumu 

izpildi 

01.09.2010. 31.12.2010. 

 

 

Rīgas  plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs            ...........................................             E.Bartkevičs 

                                                                                                                             (paraksts) 

...................... 

(datums) 

 


