
Eiropas sociālā fonda projekts „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības 
pilnveide Rīgas plānošanas reģionā” (1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/012/14)  

 
Rīgas plānošanas reģiona projektu rīcības plāns 
 

Projektu rīcības plāns (turpmāk tekstā – rīcības plāns) ir veidots balstoties uz 
tematisku un teritoriālu programmas ieviešanas risinājumu pamata. Tematiskie 
risinājumi ir balstīti uz noteiktām sektorālām prioritātēm reģiona attīstībai, kā arī 
paredz risinājumus Rīgas plānošanas reģiona darbības efektivitātes paaugstināšanai.  

Teritoriālais fokuss balstās uz būtiskām teritorijām, kurām ir nepieciešami kompleksi 
risinājumi. Teritoriāli projekti ir nozīmīgi, jo tie aptver vairāku nozaru iniciatīvas 
noteiktā teritorijā.  

Šāda pieeja nosaka vai iezīmē galvenos vēlamos rīcības virzienus ilgtermiņā 
(stratēģiskās rīcības līdz 2020.gadam) un īstermiņā (tūlītējie soļi līdz 2013.gadam), kas 
ir savstarpēji saistīti un papildinoši. Tas ir satvars konkrētu projektu izstrādei un 
sadarbības vadlīnijas noteiktu reģionālu mērķu realizēšanai starp dažādiem 
spēlētājiem.            
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Tematiskais fokuss 
 
 STRATĒĢISKĀS RĪCĪBAS LĪDZ 2020 TŪLĪTĒJIE SOĻI LĪDZ 2013 

 

1. prioritāte: Pievilcīga dzīves vieta ar augstas dzīves kvalitātes iespējām 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 
1. Integrēts dabas, rekreācijas  un kultūras 
pakalpojuma tīkls, 
2. Publiskās telpas modernizācija, 
3. Kvalitatīvi un pieejami veselības un sociālie 
pakalpojumi. 

 Projekti: 
1. E-pakalpojumu attīstība, 
2. Sociālo pakalpojumu attīstības modeļa ieviešana. 

2. prioritāte: Nozīmīgs valsts un starptautisks transporta mezgls 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 
1. RPR integrācija starptautiskos transporta tīklos,
2. Iedzīvotāju mobilitātes iespēju paaugstināšana. 

 Projekts: 
RPR Telpiskā plānojuma izstrāde. 

3. prioritāte: Uz lietotājiem orientēta inovāciju un jaunrades vide 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 
1. RPR inovāciju sistēmas izveide, 

 Projekti: 
1. Starptautiskais biznesa inkubatoru tīkls, 
2. Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls. 2. Radošā potenciāla kāpināšana 

4. prioritāte: Augstas kvalitātes izglītība visa mūža garumā 

Stratēģiskie rīcības virzieni:  Projekts: 
1. Integrēta RPR mūžizglītības tīkla izveide, 
2. Starptautiski konkurētspējīgas augstākās 
izglītības veicināšana. 

Mūžizglītības attīstības programmas izstrāde 

5. prioritāte: Mājvieta strauji augošiem un eksportspējīgiem uzņēmumiem 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 
1. Jaunu eksportspējīgu uzņēmumu atbalstīšana, 
2. Uzņēmumu eksportspējas un produktivitātes 
kāpināšana. 

 Projekti: 
1. Vienota investoru piesaistes platforma, 
2. Klāsteru attīstība. 

6. prioritāte: Daudzveidīgi un starptautiski pievilcīgi tūrisma pakalpojumi 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 
1. RPR tūrisma mārketings, 
2. Daudzveidīgi un integrēti tūrisma pakalpojumi.

 Projekts: 
Integrētas tūrisma attīstības veicināšana. 

7. prioritāte: Energoefektīvs reģions  

Stratēģiskie rīcības virzieni:  Projekts: 
1. Energoefektivitātes pasākumi, Atjaunojamo un alternatīvo energoresursu 

izmantošanas un ražošanas tehnoloģiju veicināšana. 2. Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana. 

 
 
 

                                          RPR DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
1. Reģiona pārvaldības kapacitātes paaugstināšana 
2. Sadarbības paplašināšana valsts un starptautiskā līmenī 
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I STRATĒĢISKĀS RĪCĪBAS LĪDZ 2020.GADAM 

   
1. prioritāte: Pievilcīga dzīves vieta ar augstas dzīves kvalitātes iespējām 
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni:  

1. Integrēts RPR dabas, rekreācijas un kultūras pakalpojuma tīkls; 
2. Publiskās telpas modernizācija; 
3. Kvalitatīvi un pieejami veselības un sociālie pakalpojumi. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija, reģiona centri, lauku teritorijas, piekraste 
un iekšējie ūdeņi. 
 
Saistītie pašvaldību projekti: 

1. Rīgas pilsētas izvirzītā prioritāte sekmēt sporta laukumu izveidi pilsētas 
apkaimēs un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošanu apstādījumu un 
dabas teritorijās; 

2. Rīgas pilsētas izvirzītā prioritāte – attīstīt pirmsskolas izglītības funkcijas, 
kā arī bērnu pieskatīšanas centrus; 

3. Rīgas pilsētas izvirzītā prioritāte – modernizēt pilsētas kultūras iestāžu 
infrastruktūru; 

4. Jūrmalas pilsētas projekts pludmales un promenādes attīstībai; 
5. Sporta centra izveide pludmales sporta veidiem Jūrmalas pilsētā; 
6. Dzintaru koncertzāles attīstība Jūrmalā; 
7. Reģionālas nozīmes veselības un rehabilitācijas centra izveide Siguldas 

novadā; 
8. Meistarklašu un mākslinieku rezidenču organizēšana Siguldā; 
9. Nemateriālā kultūras mantojuma datu bāzes izveidošana Siguldā; 
10. BMX trases izbūve Carnikavas novadā; 
11. Olimpiskā centra “Limbaži” airēšanas bāzes, airēšanas distances un finiša 

torņa rekonstrukcija; 
12. Ziemas manēžas celtniecība Tīrainē jāšanas sporta attīstībai; 

 
2. prioritāte: Nozīmīgs valsts un starptautisks transporta mezgls 
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni:  

1. RPR integrācija starptautiskos transporta tīklos; 
2. Iedzīvotāju mobilitātes iespēju paaugstināšana. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija un reģiona centri. 
 
Saistītie valsts un pašvaldību projekti: 

1. Starptautiskā dzelzceļa maršrutu “Rail Baltica” (Projekts “Rail Baltica” 
(savienot metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni ar vienotu 
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dzelzceļa līniju). un “Rīga – Maskava” projektos; 
2. Rīgas brīvostas attīstība; 
3. Rīgas lidostas paplašināšana; 
4. Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekts, nodrošinot autoceļa E67 Via 

Baltica savienojumu ar Rīgas brīvostu un starptautisko lidostu “Rīga”; 
5. Trīs multimodālo transporta mezglu – Torņakalnā, Pētersalā un Centrālās 

autoostas rajonā – izbūve; 
6. Dzelzceļa sabiedriskās satiksmes attīstības veicināšana Siguldā; 

 
3. prioritāte: Uz lietotājiem orientēta inovāciju un jaunrades vide 
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni:  

1. RPR inovāciju sistēmas izveide; 
2. Reģiona radošā potenciāla kāpināšana. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija un reģiona centri. 
 
Saistītie pašvaldību projekti: 

1. Izveidot konkurētspējīgu Zinātniski tehnoloģisko parku Rīgā ar iespējami 
maksimālu augstskolu zinātniski pētniecisko iestāžu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzdalību; 

2. Rīgas pilsētas izvirzītā prioritāte atbalstīt radošās industrijas; 
3. Kūrorta kompetences un inovāciju centra izveide Jūrmalā; 

 
4. prioritāte: Augstas kvalitātes izglītība visa mūža garumā 
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni:  

1. Integrēta RPR mūžizglītības tīkla izveide; 
2. Starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības veicināšana. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija un reģiona centri. 
 
5. prioritāte: Mājvieta strauji augošiem un eksportspējīgiem uzņēmumiem 
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni: 

1. Jaunu eksportspējīgu uzņēmumu atbalstīšana; 
2. Uzņēmumu eksportspējas un produktivitātes kāpināšana. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija un reģiona centri. 
 
Saistītie pašvaldību projekti: 

1. Kūrorta objektu pudura izveide Jaunķemeros; 
2. Jūrmalas pilsētas projekts “Latvijas kūrortu profesionālā organizācija”; 
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3. Jūrmalas ārstniecisko dabas līdzekļu (dūņas, sēravotu utt.) preču zīmes 
radīšana; 

4. Radošais un sociālais inkubators Ogrē; 
5. Ogres novada atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem; 
6. Zvejnieku parka attīstības projekts Salacgrīvā; 
7. Dārzeņu un augu pārstrādes rūpniecības paplašināšana un modernizēšana 

Pūrē; 
 
6. prioritāte: Daudzveidīgi un starptautiski pievilcīgi tūrisma pakalpojumi 
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni: 

1. RPR tūrisma mārketings; 
2. Daudzveidīgi un integrēti tūrisma pakalpojumi. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija, reģiona centri, lauku teritorijas, piekraste 
un iekšējie ūdeņi. 
 
Saistītie pašvaldību projekti: 

1. Rīga kā Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014. gadā; 
2. Rīgas pilsētas projekts – tūrisma veicināšanas kampaņa “Live Riga”; 
3. Rīgas pilsētas prioritāte izveidot starptautisku izstāžu un kongresu centru; 
4. Jūrmalas kā augstvērtīga un moderna kūrorta zīmola veidošana un virzīšana 

starptautiskajā veselības tūrisma tirgū sadarbībā ar Rīgas pilsētu; 
5. Zemūdens izpētes un arheoloģijas muzeja izveide Jūrmalā; 
6. Stārķu muzeja, putnu rehabilitācijas centra un specializēta putnu zoodārza 

attīstīšana Staicelē; 
7. Gaujas un Gaujas Nacionālā parka izmantošana Inčukalna novada tūrisma 

attīstībai; 
8. Cenas tīreļa kā ekotūrisma objekta attīstīšana Mārupes novadā; 
9. Lielupes, Salacgrīvas, Saulkrastu un Engures jahtu ostu attīstība; 
10. Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide dabas parkā “Ogres ieleja”; 
11. Ūdens maršruta attīstīšana “Rīga – Jūrmala – Jelgava”; 
12. “Ūdenstūrisma maršruts – Līgatne – Sigulda – Alderi pa Gaujas upi”; 

 
7. prioritāte: Energoefektīvs reģions  
 
RPR stratēģiskie rīcības virzieni: 

1. Energoefektivitātes pasākumi; 
2. Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana. 

 
Teritoriālais fokuss: Rīgas aglomerācija, reģiona centri, lauku teritorijas un iekšējie 
ūdeņi. 
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II TŪLĪTĒJIE SOĻI LĪDZ 2013.GADAM  
 
1. prioritāte: Pievilcīga dzīves vieta ar augstas dzīves kvalitātes iespējām 
 
RPR  projekts: “E-pakalpojumu attīstība” 
 
Projekta mērķis: Veicināt efektīvu un kvalitatīvu e-pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem  
  
Projekta aktivitātes: 

1. Vienotas e-pakalpojumu sistēmas ekonomiskā pamatjoma izstrāde (Personu 
ID iespēju, pakalpojumu veidi, tehniskie risinājumi); 

2. Vienotas e-pakalpojumu bāzes izstrāde (IS, formāti, šabloni/anketveida ar 
atbildēm, IT un materiāli tehniskās bāzes izveide); 

3. Saistīto pakalpojumu piedāvājuma un vienotu pakalpojumu aprakstu 
izstrāde; 

4. Vienotas e-instrukcijas izstrāde un vienotu e-pakalpojumu ieviešana 
reģiona pašvaldībās; 

5. E-pakalpojumu koordinatoru tīkla izveide RPR. 
 

RPR projekts: “Sociālo pakalpojumu attīstības modeļa ieviešana” 
 
Projekta mērķis: Koordinēta un līdzsvarota alternatīvo sociālās aprūpes un sociālas 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība. 
  
Projekta aktivitātes: 

1. Veikt situācijas monitoringu, datu vākšanu par attīstītajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo pakalpojumu attīstības regulāru novērtēšanu; 

2. Piesaistīt starptautiskos finanšu instrumentus sociālo pakalpojumu 
attīstībai; 

3. Veicināt starpnozaru sadarbību sociālo pakalpojumu attīstīšanā; 
4. Veikt informēšanas kampaņas un koordinēt sociālā darba speciālistu 

apmācību. 
 
2. prioritāte: Nozīmīgs valsts un starptautisks transporta mezgls 
 
RPR projekts: “RPR Telpiskā plānojuma izstrāde” 
 
Projekta mērķis: Telpiskā plānojuma izveide reģiona attīstības stratēģijā nosprausto 
ekonomisko un sociālo mērķu īstenošanai, kas tiek skatīti teritoriālā (telpiskā) 
griezumā. 
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Projekta aktivitātes: 
1. Izstrādāt un īstenot ar nacionālo plānojumu un reģionu plānojumiem 

saskanīgas ilgtermiņa (vismaz 20 gadu periodam) telpiskās struktūras 
attīstības stratēģijas satiksmes, enerģētikas, mežsaimniecības, 
lauksaimniecības nozarēm un apakšnozarēm; 

2.  Izstrādāt un uzturēt vienotu apdzīvoto vietu klasifikāciju; 
3. Izstrādāt un uzturēt reģiona un nacionālā līmeņa – īpaši vērtīgo, 

ainavekoloģiski jūtīgo, ekoloģiskā un rūpnieciskā riska areālu / teritoriju 
monitoringu un apsaimniekošanas plānus; 

4. Izstrādāt mājokļu un sabiedriskā transporta attīstības politiku policentriskā 
apdzīvoto vietu tīklā.  

 
3. prioritāte: Uz lietotājiem orientēta inovāciju un jaunrades vide 
 
RPR projekts: “Starptautiskais biznesa inkubatoru tīkls” 
 
Projekta mērķis: Izveidot un nostiprināt starpvalstu biznesa inkubatoru sadarbības 
tīklu – IBI Net, lai sekmētu jaunu, inovatīvu un uz eksportu vērstu uzņēmumu 
veidošanos. 
 
Projekta aktivitātes: 

1. Izpēte un rekomendāciju izstrāde par biznesa inkubatoru attīstības un 
starpvalstu sadarbības virzieniem, lai nodrošinātu tādu pakalpojumu 
sniegšanu, kas veicina inovatīvu, uz eksportu orientētu jaunu uzņēmumu 
veidošanos; 

2. Biznesa inkubatoru tīkla – IBI Net izveide, apvienojot inkubatorus Baltijas 
jūras reģionā un nodrošinot starptautisku sadarbību starp vadības un 
uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām pieredzes apmaiņai un labās prakses 
piemēru pārņemšanai citam no cita; 

3. Biznesa inkubatoru darbības ilgtspējas priekšnosacījumu izpēte un to 
ieviešana, it īpaši jomās, kas skar biznesa inkubatoru finansēšanas 
mehānismus; 

4. Biznesa inkubatoru kapacitātes attīstības pasākumi, apmācot speciālistus 
dažādu biznesa atbalsta instrumentu pielietošanā, lai veicinātu inovatīvu un 
eksportspējīgu uzņēmumu attīstību; 

5. Finansiāli ilgtspējīga darbības mehānisma izstrāde biznesa inkubatoru 
attīstībai Baltijas jūras reģionā. 

 
 
RPR projekts: “Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls” 
 
Projekta mērķis: Veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, izstrādājot atbalsta 
instrumentus jaunajiem komersantiem posmā starp akadēmisko un izglītojošo 
jomu un reģionos izvietotajiem biznesa inkubatoriem. 
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Projekta aktivitātes: 

1. Izveidot divus, tā dēvētos, pirms-inkubatorus; 
2. Organizēt ideju darbnīcas, kā arī darba grupas vajadzību un iespēju 

koordinēšanai starp uzņēmējiem, pašvaldībām, valsts struktūrām un 
reģioniem; 

3. Organizēt investoru forumus Latvijā un Igaunijā; 
4. Izveidot vairākus finansēšanas mehānismu modeļus, kas attiecīgi 

piemērojami projekta norises teritorijās; 
5. Veikt speciālistu apmācības un pieredzes pārņemšanas pasākumus, lai 

pilnveidotu prasmes uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izstrādē, 
plānošanā un ieviešanā. 
 

4. prioritāte: Augstas kvalitātes izglītība visa mūža garumā 
 

RPR projekts: “Mūžizglītības attīstības programmas izstrāde” 
 
Projekta mērķis: Izstrādāt vidēja ilgtermiņa attīstības programmu laikam no 2013. 
līdz 2020. gadam, lai pilnveidotu mūžizglītības pakalpojumus un to pieejamību. 
 
Projekta aktivitātes: 

1. Veikt nodarbinātības problēmu un vajadzību analīzi par mūžizglītības 
pakalpojumiem Rīgā un Jūrmalā, un novados; 

2. Izvērtēt esošo piedāvāto mūžizglītības pakalpojumu daudzveidību un 
atbilstību iedzīvotāju un darba tirgus vajadzībām; 

3. Identificēt iespējamos risinājumus optimāla mūžizglītības tīkla izveidei; 
4. Izstrādāt mūžizglītības pakalpojumu attīstības modeļus laika posmam no 

2013. līdz 2020.gadam. 
 
5. prioritāte: Mājvieta strauji augošiem un eksportspējīgiem uzņēmumiem 
 

RPR projekts: “Vienota investoru piesaistes platforma” 
 
Projekta mērķis: Paaugstināt potenciālo investoru informētību par investīciju 
piesaistes iespējām reģionā, kā arī mazināt šķēršļus investīciju piesaistei. 
 
Projekta aktivitātes: 

1. Īpašumu inventarizācija un piedāvājuma apzināšana novados; 
2. Investoru vajadzību/interešu apzināšana; 
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3. Investīciju platformas izveide – īpašumu un resursu datu bāzes izveide; 
4. Tieša sadarbība ar pašvaldībām ārpus LV investoru piesaistei; 
5. Dalība investoru gadatirgos; 
6. Metodisku materiālu izstrāde pašvaldībām darbam ar investīciju piesaisti. 

 
RPR projekts: “Klāsteru attīstība” 
 
Projekta mērķis: Stiprināt uzņēmumu savstarpējas saites to eksportspējas un 
konkurētspējas kāpināšanai. 
 
Projekta aktivitātes: 

1. Idenificēt RPR esošos uzņēmumu klāsterus (pudurus); 
2. Veicināt sadarbību starp maziem un lieliem uzņēmumiem un pētniecības 

iestādēm intelektuālo īpašumu tiesību jomā, tehnoloģiju pārnesē; 
3. Piesaistot nozarei jaunus kvalitatīvus darbiniekus un uzņēmējus; 
4. Īstenot klāstera marketinga aktivitātes. 

 
6. prioritāte: Daudzveidīgi un starptautiski pievilcīgi tūrisma pakalpojumi 

 

RPR projekts: ”Integrētas tūrisma attīstības veicināšana” 
 

Projekta mērķis: Sekmēt tūristu piesaisti RPR, pozicionējot reģionu kā kvalitatīvu, 
unikālu un interesantu tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietu/galamērķi. 
 
Projekta aktivitātes:  

1. RPR integrētas tūrisma stratēģijas izstrāde; 
2. Jaunu tūrisma pakalpojumu izveide; 
3. Vienotas infrastruktūras izveide; 
4. Reģiona kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana. 

 
7. prioritāte: Energoefektīvs reģions 
 

RPR projekts: ”Atjaunojamo un alternatīvo energoresursu izmantošanas un ražošanas 
tehnoloģiju veicināšana” 

 
Projekta mērķis: Sekmēt jaunu energoefektīvu tehnoloģiju radīšanu un ieviešanu, 
kas balstīta tieši uz RPR pieejamajiem resursiem un optimālākajiem 
tehnoloģiskajiem risinājumiem. 
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Projekta aktivitātes: 
1. RPR enerģētiskās patstāvības analīze un plānošana  
2. Rīcības plāna izstrāde ar priekšlikumiem par atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu reģionā, ņemot vērā katra novada specifiku; 
3. Sadarbības veicināšana ar zinātniekiem, universitātēm un asociācijām 

tehnisko projektu izstrādei; 
4. Investoru piesaiste tehnisku projektu īstenošanai. 

 
 

 
 

 
III RPR DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 

Rīcības virziens: Pārvaldības kapacitātes paaugstināšana 
 

Projekta mērķis: Uzlabot RPR pārvaldības kapacitāti. 
 
Aktivitātes: 

1. Reģionā ietilpstošo pašvaldību sadarbības koordinācija vienotas politikas 
veidošanā; 

2. Sadarbības platformas attīstīšana dažādu mērķgrupu aktuālo jautājumu 
risināšanā; 

3. Sekmēt reģiona un vietējo pašvaldību sadarbības efektivitāti. 
 

Rīcības virziens: Sadarbības paplašināšana valsts un starptautiskā līmenī 
 
Projekta mērķis: Veicināt RPR sadarbības saites valsts un starptautiskā līmenī. 
 
Aktivitātes: 

1. Sekmēt RPR kā administratīva reģiona izveidi; 
2. Sadarbība ar citiem Latvijas reģioniem un valsts institūcijām; 
3. Sadarbība ar dažādām ieinteresētajām pusēm (augstskolas, pētniecības 

iestādes, uzņēmumi) reģiona attīstības veicināšanai; 
4. Sekmēt starptautisko sadarbību; 
5. Izveidot un popularizēt vienotu reģiona tēlu; 
6. Reģiona nozīmes projektu sagatavošana un īstenošana. 
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Teritoriālais fokuss  

 
Rīgas aglomerācija 

Pierīgas apdzīvojums – pārvaldības jautājumi 

Suburbanizācijas procesu skatījums kā Rīgas metropoles veselums. Fokusēšanās uz 
uzraudzības organizācijas un plānošanas jautājumiem. 

Papildus konteksti: 
Suburbanizācija, pilsētas izplešanās ārpus tās robežām, tās radītās sekas, jauna 
situācija Austrumeiropai – kādreiz esoša pieredze Rietumeiropā, Pilsētas un 
piepilsētas attiecības – politiskā pārvalde, plānošana administratīvā un funkcionālā 
– kopējā meklējumi, transports – organizācija plānošana un pārvaldība, 
sabiedriskais transports, nodokļu politika un robežas, formālās un neformālās 
robežas, to veidošanās, noteicošie faktori, virzītāji un izmaiņas, vai piepilsēta ir 
pilsēta vai lauki, vietējā identitāte pret metropoli, lauku un pilsētas telpas un 
ainavu konglomerāts, vai plānošana ir iespējama un kā – pieredze, kļūdas, vietējo 
pašvaldību loma un ierobežojumi, valsts un reģionālā līmeņa loma procesu 
regulēšanā, procesu uzraudzība, uzraudzības organizācija un atbildības, vietējās 
iniciatīvas un to loma piepilsētas un lielpilsētas saskarē.    
 
 
Piekraste 

Piekrastes attīstība un pārvaldība  

Fokusēšanās uz pieredzes apmaiņu plānošanas jautājumu specifikā Piekrastes 
dažādās teritorijās  vai arī uz konkrētu infrastruktūras priekšizpēti vai investīcijām 
piemēram veloceliņi). 

Papildus konteksti: 
Attīstība un aizsardzība – ko sargā un kam sargā, vietējās un 
nacionāli/starptautiskās intereses konflikti un risinājumi, vai ir jautājuma būtība ir 
par aizsardzību?, regulējums, robežas, ierobežojumi, attīstības iespēju, nišu un 
dzinējspēku meklējumi, vai piekraste ir tikai cilvēku atpūtas, „vasaras daču” un 
tūrisma mērķis? (atpūtas sezonālās ekonomikas pamats), unikālais un tipiskais, 
tradicionālais un inovatīvais piekrastē – kultūras un identitātes konteksts, vietējās 
iniciatīvas un integrēšanās, ainavu plānošana un integrēšana attīstībā, Piekrastes 
un Jūras plānošanas integrēšana, Pārvaldības un uzraudzības jautājumi - reģiona 
loma un pašvaldību sadarbības jautājumi. 
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Lauku teritorijas  

Nodarbinātības un iniciatīvas veicināšana laukos 

Reģiona perifērijas un piepilsētas lauku teritoriju attīstības potenciāla izmantošana. 
Fokusēšanās uz attīstības plānošanas un uzraudzības jautājumiem. 

Papildus konteksti: 
Uzņēmējdarbības veicināšana, nodarbinātība, pakalpojumu pieejamība, 
sasniedzamības nodrošināšana, vietējās iniciatīvas atbalsts, jaunu attīstības iespēju 
meklējumi, „plaisas” starp pilsētām un laukiem mazināšana. Esošo lauku teritoriju 
iedzīvotāju perspektīvas, lauku dzīves stils un pilsētnieku loma lauku teritoriju 
attīstībā. 
 
 
Reģiona centri 

Reģiona nozīmes centru (Tukums, Ogre, Sigulda, Limbaži) attīstības jautājumi 

Reģiona nozīmes attīstības centru stiprināšana attīstot policentrisku apdzīvojumu 
ar spēcīgu mazo un vidējo pilsētu tīklu.  

Papildus konteksti: 
Reģiona nozīmes centru sasaiste ar Rīgu kā policentriskās attīstības „mezglu” 
infrastruktūras, sasniedzamības, pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstības jomā. 
Attīstības centru specializācijas jautājumi Rīgas ekonomiku papildinošā ražošanā, 
mājokļu izvietošanā, rekreācijas jomā un citos pakalpojumos. Reģionāla un vietēja 
līmeņa apdzīvojuma centru saikne – pakalpojumu nodrošinājums un speciālā loma 
reģionā.  
 
 
Iekšējie ūdeņi 

Lielo upju un ezeru, kā arī tiem pieguļošo teritoriju attīstības un pārvaldības 
jautājumi 

Kompleksa pieeja iekšējo ūdeņu attīstības plānošanā un pārvaldībā, iekšējos ūdeņus 
un to apkārtējās teritorijas uzlūkojot gan kā attīstības resursu, gan saudzējamu 
dabas teritoriju. 

Papildus konteksti:  
Specifiski attīstības plānošanas risinājumi, attīstības resurss (tūrisma, aktīvā 
atpūtas, ūdens transports u.c. attīstībai), pievilcīga teritorija dzīvošanai, 
labiekārtojama teritorija jau esošo apdzīvoto vietu attīstībai,  dabas teritoriju 
saglabāšanas nepieciešamība, ainavas. 
 
 
 
“Rīgas plānošanas reģiona Projektu rīcības plāns” ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā 
fonda finansiālu atbalstu.  
Par “Rīgas plānošanas reģiona Projektu rīcības plāns” saturu atbild Rīgas plānošanas reģions. 
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