
2013. gada  25. janvāra

Vienošanās Nr. 13-17/1

Izpildes sākums Izpildes beigas

1.1.

01.2013. 12.2013. 12.2013. Veiktas konsultācijas ar 

institūcijām, notikuši 3 darba 

semināri, sagatavots plānošanas 

dokumentu vērtējums. 

Veiktas konsultācijas ar institūcijām. 

Sagatavoti attīstības scenāriji, 

grafiskie darba materiāli, Sagatavots 

IAS izvērsts makets. 

Sagatavota IAS Stratēģiskās daļas 

darba redakcija, noteikti ilgtermiņa 

attīstības virzieni.

01.2013. 12.2013. 12.2013. Izveidotas RPR attīstības 

programmas izstrādes darba 

grupas. 

Izstrādāts ziņojums "Rīgas 

plānošanas reģiona prioritātes un 

rīcības konkurētspējīgai 

izaugsmei".

Sagatavots RPR attīstības programmas 

ietvars 2014-2020.

Noteiktas attīstības programmas 

vidēja termiņa attīstības prioritātes

1.2.

01.2013. 12.2013. _ Sniegts 1 nosacījums Ķekavas 

novada Daugmales pagasta 

teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādei.

2. ceturksnī nav pieprasīti nosacījumi 

no RPR.

3. ceturksnī nav pieprasīti nosacījumi 

no RPR.

01.2013. 12.2013. _ Sniegti 3 atzinumi par : - Ķeguma 

novada TP redakciju;                                                            

- Babītes novada TP redakciju;                                                     

- Mārupes novada TP redakciju.

Sniegti 4 atzinumi:  - Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas TP; - 

Alojas novada TP redakcijai; - 

Mārupes novada TP redakcijai; - 

Salaspils novada TP redakcijai.

3. ceturksnī sniegts 1 atzinums par            

- Garkalnes novada TP 1.redakciju.

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji

Izpilde 3. ceturksnī

(par pamatfunkciju izpildi)

Sniegti nosacījumi plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju plānojumu 

izstrādei (pēc pieprasījuma).

1.1.1.

Nodrošināt PR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu

Darba plāna atskaite par 2013.gada      3. ceturksni

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA

Plānošanas reģionā 

ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritorijas 

plānojumu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšana 

ar plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas 

dokumentiem.
Sniegti atzinumi par plānošanas 

reģionā ietilpstošo vietējo 

pašvaldību teritoriju 

plānojumiem (pēc pieprasījuma).

1.Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                           

Pielikums Nr.3/ vb

Nr. p.k.

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi

Pasākums

(Darba nosaukums)

Izpilde 4. ceturksnī

Izpilde

Izpilde 2. ceturksnī

Izstrādāta Rīgas plānošanas 

reģiona Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2014-2030. (1).

Izstrādāta Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības programma  

2014-2020.g. saskaņā ar 

finansējumu (1).

RPR attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde un 

aktualizācija.

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

1.2.1.
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Izpildes sākums Izpildes beigas

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji

Izpilde 3. ceturksnī

1.Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                           

Nr. p.k.

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi

Pasākums

(Darba nosaukums)

Izpilde 4. ceturksnī

Izpilde

Izpilde 2. ceturksnī

Sniegti 2 atzinumi par Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju atbilstību:                                      

- Lielvārdes novada IAS;                  

- Ķeguma novada IAS.

2. ceturksnī netika pieprasīti atzinumi 

no RPR.

Sniegti 6 atzinumi par Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju atbilstību:                                      

- Stopiņu novada IAS;                         

- Ādažu novada IAS;                           

- Ogres novada IAS;                           

- Salaspils novada IAS;                     - 

Babītes novada IAS;                           

- precizēto Ogres novada IAS.

Sniegti 2 atzinumi par pašvaldību 

Attīstības programmām:                                  

- Ropažu novada AP;                                                   

- Ķeguma novada AP.

Sniegti 2 atzinumi par pašvaldību 

Attīstības programmām:                                  

- Saulkrastu novada AP;                                                   

- Alojas novada AP.

Sniegts 1 atzinums par Attīstības 

programmām:                                    - 

Jūrmalas pilsētas AP.                                               

1.3.

01.2013. 12.2013. _ Sniegts atzinums par reģionālās 

politikas pamatnostādņu projektu.

Sniegts atzinums  precizētajam 

Reģionālās politikas pamatnostādņu 

projektam. Sniegti atzinumi 2 Ainavu 

politikas pamatnostādņu 2013-

2019.gadam projektiem.

Sniegts atzinums par likumprojektu 

"Par galvaspilsētu Rīgu".

01.2013. 12.2013. _ Līdzdalība Saeimas Valsts 

pārvaldes un pašvaldības 

komisijas Nacionālā attīstības 

plāna izstrādes un ieviešanas 

uzraudzības apakškomisijas sēdēs 

(3).

Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes 

un pašvaldības komisijas Nacionālā 

attīstības plāna izstrādes un ieviešanas 

uzraudzības apakškomisijas sēdēs (2).

Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes 

un pašvaldības komisijas Nacionālā 

attīstības plāna izstrādes un 

ieviešanas uzraudzības 

apakškomisijas sēdēs (1).

1.4.

1.4.1. Nodrošināt līdzdalību 

Nacionālās attīstības 

padomes Reģionālās 

attīstības apakšpadomes 

sēdēs.

01.2013. 12.2013. _ 1. ceturksnī nav notikušas NAP 

RAA sēdes.

2. ceturksnī nav notikušas NAP RAA 

sēdes.

3. ceturksnī nav notikušas NAP 

RAA sēdes.

1.4.2. Veikt darba uzdevumus 

(papildus RPR Darba plānā 

2013. gadam noteiktajiem) 

pēc Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijas pieprasījuma.

01.2013. 12.2013. _ Sagatavota un nosūtīta vēstule par 

RPR kompetenci ainavu 

pārvaldībā (Nr.SA-2/2,11.01.13.); 

dalība Ainavu politikas darba 

grupas sanāksmē 25.01.13. 

Divi atzinumi par ainavu politikas 

pamatnostādnēm ;                                                        

Atzinums par Reģionālo politikas 

pamatnostādņu projektu.

3. ceturksnī netika pieprasīts veikt 

papildus uzdevumus.

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

Nacionālā līmeņa atbilstības 

plānošanas reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem 

izvērtēšana.

01.2013.

Nodrošināta līdzdalība NAP 

RAA sēdēs (4).

Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām

12.2013. _

Sniegti atzinumi, priekšlikumi 

normatīvo aktu un nacionāla 

līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei/ 

pilnveidošanai.

Pēc faktiskās izpildes.

1.3.1.

Nodrošināta līdzdalība darba 

grupās normatīvo aktu un 

nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādes/aktualizēšanas 

procesā.

Sniegti atzinumi par vietējo 

pašvaldību attīstības stratēģiju 

un attīstības programmu 

projektu atbilstību plānošanas 

reģiona teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem un 

normatīvo aktu prasībām (20).

Vietējo pašvaldību 

teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu 

koordinēšana un 

pārraudzība.

1.2.2.
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Izpildes sākums Izpildes beigas

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji

Izpilde 3. ceturksnī

1.Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                           

Nr. p.k.

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi

Pasākums

(Darba nosaukums)

Izpilde 4. ceturksnī

Izpilde

Izpilde 2. ceturksnī

1.4.3. Nodrošināt līdzdalību valsts 

institūciju izveidotajās 

vadības / uzraudzības un 

citās komitejās / komisijās.

01.2013. 12.2013. _ Dalība VARAM Koordinācijas 

padomes sēdē (1).                              

Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas Nacionālā attīstības 

plāna izstrādes un ieviešanas 

uzraudzības apakškomisija.

Dalība VARAM Koordinācijas 

padomes sēdē (1).                              

Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas Nacionālā attīstības plāna 

izstrādes un ieviešanas uzraudzības 

apakškomisija.

Valsts pārvaldes un pašvaldības 

komisijas Nacionālā attīstības plāna 

izstrādes un ieviešanas uzraudzības 

apakškomisija. Dalība Igaunijas - 

Latvijas pārrobežu programmas 6. 

Pagaidu Uzraudzības komitejas sēdē, 

Siguldā, Latvijā, 10.09.2013. Dalība 

Konsultatīvās padomes "Izglītība 

visiem" sanāksmē 21.08.2013. 

Piedalīšanās Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijas sēdē 

par pieaugušo izglītības sistēmu, 

18.09.2013. Dalība ES fondu 

komunikācijas vadības grupas sēdē 

16.09.2013.

1.5.

1.5.1. Starptautisku sadarbības 

projektu izstrāde telpiskās 

plānošanas jomā.

01.2013. 12.2013. _ Līdzdalība Norvēģijas finanšu 

instrumenta projekta “Latvijas 

plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes 

palielināšana un attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādāšana” izstrādē.

Līdzdalība Norvēģijas finanšu 

instrumenta projekta “Latvijas 

plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana 

un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana” izstrādē.

Līdzdalība Norvēģijas finanšu 

instrumenta projekta “Latvijas 

plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana 

un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana” izstrādē.

1.5.2. Sniegt atzinumus vietējo 

pašvaldību un privātpersonu 

projektu iesniegumiem 

reģionālās attīstības atbalsta 

saņemšanai.

01.2013. 12.2013. _ 1. ceturksnī nav saņemti projektu 

iesniegumi no pašvaldībām un 

privātpersonām.

Sniegts  atzinums (1) biedrības 

"Gaujas Partnerība" attīstības 

stratēģijas grzoījumiem 2009-2013. 

gadam.

Sniegts atzinums (1) VAS 

"Starptautiskās lidostas "Rīga" 

attīstības plānam.

1.5.3. Sniegt atzinumus Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzībai 

sagatavotajiem pašvaldību 

projektu pieteikumiem.

01.2013. 12.2013. _ 1. ceturksnī netika sniegti atzinumi 

Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzībai sagatavotajiem 

pašvaldību projektu pieteikumiem,  

jo RPR nesaņēma nevienu 

pašvaldību projektu pieteikumu.

2. ceturksnī netika sniegti atzinumi 

Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību 

projektu pieteikumiem,  jo RPR 

nesaņēma nevienu pašvaldību projektu 

pieteikumu.

Sniegts atzinums (1) Tukuma novada 

pašvaldības projektam „Tukuma 

pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc 

ūdenssaimniecības attīstības projektu 

realizācijas 1.kārta”.

1.6.

Izstrādāti starptautiski 

sadarbības projekti telpiskās 

plānošanas jomā (1) 

(līdzfinansējuma nodrošināšanas 

gadījumā).

Nodrošināta līdzdalība valsts 

institūciju izveidotajās 

vadības/uzraudzības un citās 

komitejās / komisijās (pēc 

faktiskās izpildes).

Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu

Sniegti atzinumi vietējo 

pašvaldību un privātpersonu 

projektu iesniegumiem 

reģionālās attīstības valsts 

atbalsta saņemšanai (pēc 

faktiskās izpildes).

Sniegti atzinumi Eiropas 

Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzībai sagatavotajiem 

pašvaldību projektu 

pieteikumiem 

(pēc faktiskās izpildes).

Uzraudzīt PR teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu
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Izpildes sākums Izpildes beigas

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji

Izpilde 3. ceturksnī

1.Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                           

Nr. p.k.

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi

Pasākums

(Darba nosaukums)

Izpilde 4. ceturksnī

Izpilde

Izpilde 2. ceturksnī

06.2013. 12.2013. _ Sagatavots RPR attīstības 

programmas 2005.-2011.gadam 

ieviešanas uzraudzības 

izvērtējums.

Ikgadējo RPR attīstības 

uzraudzības ziņojumu plānots 

izstrādāt 3. un 4. ceturksnī.

Ikgadējo RPR attīstības uzraudzības 

ziņojumu plānots izstrādāt 3. un 4. 

ceturksnī.

Izveidota attīstības uzraudzības 

sadaļa RPR interneta mājas lapā.

01.2013. 12.2013. _ Aktivitāti plānots veikt 2. un 4. 

ceturksnī.

Aktualizēta attīstības plānošanas 

dokumentu datu bāze. 

Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.

2.1. 

2.1.1. Likumu un citu normatīvo 

aktu ievērošanas uzraudzība 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā 

reģionālajā maršrutu tīklā

01.2013. 12.2013 _ Izanalizēta situācija sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanā, 

tai skaitā pārvadātāju izmaksu 

posteņi, par kuriem pieprasīts 

skaidrojums. 

Izanalizēti 1.ceturkšņa sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanas 

rezultāti. Pieprasīti no pārvadātājiem 

paskaidrojumi par izmaksu posteņiem 

2012.gada Pārskatos. Veikta pārbaude 

SIA "Ogres Autobus" uzņēmumā.  

Veikta sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā radušos 

izdevumu un zaudējumu analīze par 

2.ceturksni. Analizēti un pieprasīti 

no pārvadātājiem paskaidrojumi par 

izmaksu posteņiem 2012.gada 

Pārskatos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem. 

2.1.2. Plānošanas reģiona maršrutu 

tīkla plānošana, uzturēšana 

un pārzināšana.

01.2013. 12.2013 _ Izstrādāti priekšlikumi reģionālā 

maršrutu tīkla optimizācijai. Veikti 

grozījumi 8 maršrutos, slēdzot 40 

reisus, atklājot 42 reisus un grozot 

21 reisu.                                    

Izstrādāti priekšlikumi par 

reģionālā maršrutu tīkla un Rīgas 

pilsētas maršrutu tīkla robežu 

izmaiņām.

Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem 

reģionālajā  maršrutu tīklā, tai skaitā 

16 vietējās nozīmes maršrutos, slēdzot 

24 reisus un atklājot 17 jaunus reisus, 

kā arī grozot 21 reisu. Noslēgta 

papildus vienošanās Nr.6 par Rīgas 

pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona 

maršrutu tīkla robežām.

Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem 

reģionālajā  maršrutu tīklā par 1 

maršruta slēgšanu un 1 maršruta 

atklāšanu, kā arī par grozījumiem 16 

vietējās nozīmes maršrutos, slēdzot 

28 reisus un atklājot 37 jaunus reisus 

un grozot 48 reisus. Noslēgta 

papildus vienošanās Nr.7 par Rīgas 

pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona 

maršrutu tīkla robežām.

2.1.3. Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšana 

maršrutu tīkla reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos.

01.2013. 12.2013 _ Pamatojoties uz pieņemtajiem 

lēmumiem par grozījumiem 

reģionālajā maršrutu tīklā 

noslēgtas 3 papildus vienošanās ar 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem par 

grozījumiem līgumos. Noslēgts 

līgums par eksperimentālo 

pārvadājumu veikšanu jaunā 

maršrutā.

Pamatojoties uz pieņemtajiem 

lēmumiem par grozījumiem 

reģionālajā maršrutu tīklā, noslēgtas 6 

papildus vienošanās ar sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem 

par grozījumiem līgumos. Noslēgta 

papildus vienošanās par 

eksperimentālo pārvadājumu 

pagarināšanu maršrutā.

Pamatojoties uz pieņemtajiem 

lēmumiem par grozījumiem 

reģionālajā maršrutu tīklā, noslēgtas 

9 papildus vienošanās ar sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem 

par grozījumiem līgumos. 

Veikta sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzēju 

uzraudzība un kontrole 

normatīvo aktu ietvaros 

(pakalpojumu sniedzēju skaits 

6).

Uzturēts un optimizēts 

plānošanas reģiona maršrutu 

tīkls.

Pārzināti reģionālie vietējās 

nozīmes maršruti (1570).

Pārzināti maršrutu reisi (2371).

Noslēgtas papildus vienošanās  

par Rīgas pilsētas un reģionālo 

vietējās nozīmes maršrutu tīkla 

robežām.

Sagatavots ikgadējais RPR 

attīstības un plānošanas 

uzraudzības ziņojums (1).

Aktualizēta attīstības plānošanas 

dokumentu datu bāze (2x gadā).

RPR attīstības plānošanas 

dokumentu uzraudzība.

1.6.1.

Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto funkciju nodrošināšana

Veikta maršrutu ekonomiskās 

efektivitātes izvērtēšana. 

Pamatojoties uz pašvaldību un 

iedzīvotāju pieprasījumu, veikti 

grozījumi esošajos maršrutos un 

reisos.

Noslēgtas vienošanās ar 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem par 

grozījumiem līgumos.
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Izpildes sākums Izpildes beigas

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji
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Izpilde
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2.1.4. Reģionālā vietējās nozīmes 

maršrutu tīkla izstrāde un 

attīstīšana.

01.2013. 12.2013 _ Izstrādāti 3 lēmuma projekti par 

grozījumiem reģionālajā vietējās 

nozīmes maršrutu tīklā, kas 

saskaņoti Autotransporta direkcijā. 

Sabiedriskā transporta komisijās 

pieņemti 3 lēmumi par 

grozījumiem maršrutu tīklā.                              

Noteikti maršrutu garumi pa 

grants, šķembu un zemes ceļiem 

un Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas robežās.

Izstrādāti 3 lēmuma projekti par 

grozījumiem reģionālajā vietējās 

nozīmes maršrutu tīklā, kas saskaņoti 

Autotransporta direkcijā. Sabiedriskā 

transporta komisijas sēdēs pieņemti 

lēmumi par grozījumiem un to 

stāšanos spēkā.

Izstrādāti 2 lēmuma projekti par 

grozījumiem reģionālajā vietējās 

nozīmes maršrutu tīklā, kas saskaņoti 

Autotransporta direkcijā. Sabiedriskā 

transporta komisijas sēdēs pieņemti 

lēmumi par grozījumiem maršrutu 

tīklā un to stāšanos spēkā.

2.1.5. No valsts budžeta 

sabiedriskajam transportam 

iedalīto finanšu līdzekļu 

apsaimniekošana.

01.2013. 12.2013 _ Veikti aprēķini valsts dotācijas 

sadalei pārvadātājiem avansa 

maksājumiem par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu 

1.ceturksnī. Sagatavots ceturksnī 

piešķirtās dotācijas pārskats 

iesniegšanai Autotransporta 

direkcijā.

Veikti aprēķini valsts dotācijas sadalei 

pārvadātājiem avansa maksājumiem 

par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu aprīļa, maija 

un jūnija mēnešos. Sagatavots 

ceturksnī piešķirtās dotācijas pārskats 

iesniegšanai Autotransporta direkcijā. 

Veikti aprēķini pārvadātāju koriģēto 

pašizmaksu noteikšanai, saskaņā ar 

MK noteikumiem nr.341 .

Veikti aprēķini valsts dotācijas 

sadalei pārvadātājiem avansa 

maksājumiem par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu 

jūlija, augusta un septembra 

mēnešos. Sagatavots ceturksnī 

piešķirtās dotācijas pārskats 

iesniegšanai Autotransporta 

direkcijā. Veikti aprēķini pārvadātāju 

koriģēto pašizmaksu noteikšanai par 

2.ceturksni, saskaņā ar MK 

noteikumiem nr.341 .

2.1.6. Vienotās biļešu 

tirdzniecības sistēmas 

ieviešana reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos.

01.2013. 12.2013 _ Ievadīta informācija vienotās 

biļešu tirdzniecības sistēmas datu 

bāzē par veiktajiem grozījumiem 

reģionālajā maršrutu tīklā un 

izgatavoti 136 jauni apliecinājumi 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai grozītajos 

reisos. 

Ievadīta informācija vienotās biļešu 

tirdzniecības sistēmas datu bāzē par 

veiktajiem grozījumiem reģionālajā 

maršrutu tīklā un izgatavoti 110 jauni 

apliecinājumi sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai grozītajos 

reisos. 

Ievadīta informācija vienotās biļešu 

tirdzniecības sistēmas datu bāzē par 

veiktajiem grozījumiem reģionālajā 

maršrutu tīklā un izgatavoti 107 jauni 

apliecinājumi sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai grozītajos 

reisos. 

2.1.7. Sadarbība ar citām valsts un 

pašvaldību iestādēm.

01.2013. 12.2013 _ Sadarbība ar:                                  

- Latvijas pasažieru pārvadātāju 

asociāciju, piedaloties biedru 

sapulces darbā;                                  

- Latvijas pašvaldību savienību, 

piedaloties tehniskās komitejas 

sēdē, valdes sēdē un sarunās ar 

SM;                                                     

- SM un ATD rīkotajās 

sanāksmēs.

Sadarbība ar:                                 - 

VARAM darba grupā par plānošanas 

reģiona kompetences izmaiņām 

sabiedriskā transportā;      - Latvijas 

pasažieru pārvadātāju asociāciju, 

piedaloties asociācijas sanāksmē un 

valdes sēdē;                                  - 

Latvijas pašvaldību savienību, 

piedaloties sanāksmēs un valdes 

sēdēs;                                                     

- ATD rīkotajās sanāksmēs.

Sadarbība ar:                                      

- Latvijas pasažieru pārvadātāju 

asociāciju, piedaloties asociācijas 

sanāksmē;                                  - 

Latvijas pašvaldību savienību, 

piedaloties Tehnisko problēmu 

komitejas sēdē;                                                     

- ATD rīkotajās sanāksmēs;                                                

- Finanšu ministrijas rīkotā sanāksmē 

par eiro ieviešanu.

Ievadīta informācija VBTS datu 

bāzē par izmaiņām reģionālajos 

vietējās nozīmes maršrutos. 

Izmantota informācijas no 

VBTS datu bāzes sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

organizēšanai maršrutu tīklā. 

Izdrukāti apliecinājumi no 

VBTS datu bāzes pasažieru 

pārvadājumu veikšanai reisos.

Funkciju izpildes 

nodrošināšanas ietvaros veikta 

sadarbība ar Satiksmes 

ministriju, Autotransporta 

direkciju, VARAM un citām 

iestādēm. 

Lēmumu projektu un citu tiesību 

aktu par sabiedriskā transporta 

organizēšanas funkcijas izpildi 

saskaņošana ar citām valsts 

pārvaldes un pašvaldību 

iestādēm.

Izstrādāti lēmumu projekti par 

grozījumiem reģionālajā vietējās 

nozīmes maršrutu tīklā (12).

Saskaņoti lēmumu projekti 

Autotransporta direkcijā par 

grozījumiem maršrutu tīklā (12). 

Sabiedriskā transporta komisijas 

sēdēs pieņemti lēmumi (12) par 

grozījumiem maršrutu tīklā.

Kompensēti sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

sniedzējiem radušies zaudējumi 

reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos, atbilstoši plānošanas 

reģionam iedalītiem finanšu 

līdzekļiem.

Sagatavots izmaksu un tarifa 

(braukšanas maksas) aprēķins.

Sagatavoti piešķirtā finansējuma 

izlietojuma ceturkšņu pārskati  

iesniegšanai Autotransporta 

direkcijā.
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3.1. RPR attīstības padomes 

darba nodrošināšana.

01.2013. 12.2013 _ Organizētas attīstības padomes 

sēdes (1).

Aktivitāti plānots veikt 3. un 4. 

ceturksnī.

Organizētas attīstības padomes sēdes 

(1).

3.2. RPR budžeta sagatavošana 

un iesniegšana attīstības 

padomē.

11.2013. 12.2013. 12.2013. Aktivitāti plānots veikt 4. 

ceturksnī.

Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī. Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.

3.3. Vienošanās un Vienošanās 

grozījumu par valsts budžeta 

finansējuma izlietojumu 

starp VARAM un RPR 

saskaņošana, izvērtēšana un 

noslēgšana.

01.2013. _ _ Sagatavota Vienošanās par valsts 

budžeta finansējuma izlietojumu 

un ar to saistītie pielikumi un 

iesniegti VARAM.

Sagatovota papildvienošanās par 

valsts budžeta dotācijas izlietojumu un 

ar to saistītie pielikumi.

Aktivitāti plānots veikt 4. 

ceturksnī.

3.4. RPR darba plāna 

sagatavošana un iesniegšana 

attīstības padomē.

11.2013. 12.2013. 12.2013. Aktivitāti plānots veikt 4. 

ceturksnī.

Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī. Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.

3.5.

3.5.1. Sagatavot un iesniegt 

VARAM ceturkšņa finanšu 

atskaites.

_ Sagatavotas VBPBP sistēmā 

2012.g. 4 .ceturkšņa atskaites 

20.02.2013. 

Sagatavotas VBPBP sistēmā 2013.g. 1 

.ceturkšņa atskaites 18.04.2013. 

Sagatavotas VBPBP sistēmā 2013.g. 

2 .ceturkšņa atskaites 22.07.2013. 

3.5.2. Sagatavot un iesniegt 

VARAM mēneša finanšu 

atskaites.

01.2013. 12.2013. _ Sagatavotas VBPBP sistēmā 

2013.g. mēneša atskaites 

04.02.2013.- par janvāri; 

07.03.2013.- par februāri, kā arī 

mēneša atskaite saskaņā ar MK 

rīkojumu Nr. 882  12.02.13. - par 

janvāri, 08.03.13. par februāri.

Sagatavotas VBPBP sistēmā 2013.g. 

mēneša atskaites 03.04.2013.- par 

martu; 07.05.2013.- par aprīli; 

06.06.2013. - par maiju kā arī mēneša 

atskaite saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 

882  12,04.13. - par martu, 14.05.13. 

par aprīli, 12,06,2013, par maiju.

Sagatavotas VBPBP sistēmā 2013.g. 

mēneša atskaites 0.07.2013.- par 

jūniju; 09.08.2013.- par jūliju; 

06.09.2013. - par augustu kā arī 

mēneša atskaite saskaņā ar MK 

rīkojumu Nr. 882  11,07.13. - par 

jūniju.

3.5.3. Sagatavot un iesniegt 

VARAM gada pārskatu. 

02.2013. Sagatavotas VBPBP sistēmā 

2012.gada pārskats 01.03.2013. 

Izpilde veikta 1. ceturksnī. Izpilde veikta 1. ceturksnī.

Sagatavota Vienošanās par 

valsts budžeta finansējuma 

izlietojumu un ar to saistītie 

pielikumi un iesniegti VARAM.

Sagatavotas un iesniegtas 

VARAM ceturkšņa finanšu 

atskaites (4).

Sagatavots un iesniegts attīstības 

padomē apstiprināšanai RPR 

2014.gada budžets .

Organizētas attīstības padomes 

sēdes (4).

3. PR administrācijas darbības nodrošināšana

Sagatavots un iesniegts attīstības 

padomē apstiprināšanai RPR 

darba plāns 2014.gadam. 

Sagatavotas un iesniegtas 

VARAM mēneša finanšu 

atskaites.

Sagatavot un iesniegt VARAM atskaites par plānošanas reģiona darbību

15.02.2013. – par 2012.g. 

4.cet.

20.04.2013. – par 2013.g. 

1.cet. 

20.07.2013. – par 2013.g. 

2.cet.

20.10.2013. – par 2013.g. 

3.cet. 

20.02.2013 – par 2012.g.Sagatavots un iesniegts 

VARAM gada pārskats (1).
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3.5.4. Sagatavot un iesniegt 

VARAM darba plāna 

atskaites.

_ Sagatavotas un iesniegtas 

VARAM darba plāna ceturkšņa 

atskaites (1).

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

darba plāna ceturkšņa atskaites (1).

Sagatavotas un iesniegtas VARAM 

darba plāna ceturkšņa atskaites (1).

3.6.

3.6.1. Nodrošināt pieredzes 

apmaiņas / darba / mācību 

komandējumus RPR 

darbiniekiem.

01.2013. 12.2013 _ Ārzemju/iekšzemes komandējumi 

(6):                                                                                                                                                                                                                                            

Projektu ietvaros (5):                                                                                                                                                                                                                                                                  

Projekta "Cult Identity" ietvaros:                                                                                                                                                                                                                                      

- 14.02.2013. - 17.02.2013. 

Tallina, Igaunija. 2 pers. dalība 

tūrisma gadatirgū "TOUREST 

2013";                                                                                                                                                                    

- 20.03.2013. - 24.03.2013. 

Gēteborga, Zviedrija. 2 pers. 

dalība tūrisma gadatirgū "TUR 

Ārzemju/iekšzemes komandējumi 

(10):                                                                                                                                                                                                                                        

Projektu ietvaros (6):                                                                                                                                                                                                                                                                  

Projekta "Cult Identity" ietvaros:                                                                                                                                                                                                                                                 

-  22.05.2013. - 23.05.2013. 2 

personas, Gavle, Zviedrijā. Gavles 

reģiona maršruta prezentācijas vizīte;                                                                                                                                          

-  05.06.2013. - 06.06.2013. 1 

persona, Igaunija. Dalība Hiite Maja 

Foundation organizētajā pilot-maršruta 

reklamēšanas braucienā žurnālistiem  

Ārzemju/iekšzemes komandējumi 

(9).                                                                                                                                                                                                                                        

Projektu ietvaros (9):                                                                                                                                                                                                                                                                  

Projekta "Cult Identity" ietvaros:                                                                                                                                                                                                                                                 

-  09.08.2013. - 11.08.2013. 6 

personas, Tērvete, Latvija. Projekta 

noslēguma konference un Seno 

tradīciju festivāls.                                                                                                                                             

Projekta "EXPAT" ietvaros:                                                                                                                                                                                                                                                     

- 14.08.2013. - 16.08.2013. 2 

personas, Tallinna, Igaunija. Partneru 3.7.

01.2013. 12.2013 _ Tehniski, saturiski uzturēta mājas 

lapa ww.rpr.gov.lv (1).

Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa 

ww.rpr.gov.lv (1).

Tehniski, saturiski uzturēta mājas 

lapa ww.rpr.gov.lv (1).

01.2013. 12.2013 _ Papildināta un / vai koriģēta 

informācija mājas lapā vismaz 

divas reizes mēnesī (6).

Papildināta un / vai koriģēta 

informācija mājas lapā vismaz divas 

reizes mēnesī (6).

Papildināta un / vai koriģēta 

informācija mājas lapā vismaz divas 

reizes mēnesī (6).

3.7.2. Sastādīt un publicēt iestādes 

Gada publisko pārskatu.

03.2013. 07.2013. _ Sastādīts un publicēts Rīgas 

plānošanas reģiona 2012. gada 

publiskais pārskats (1).

Izpilde veikta 1. ceturksnī. Izpilde veikta 1. ceturksnī.

3.7.3. Izstrādāt iestādes 

Komunikācijas plānu.

01.2013. 03.2013. _ Iestādes Komunikāciju plāns ir 

izstrādes stadijā. Komunikāciju 

plāna izstrāde tiks pabeigta 2. 

ceturksnī.

Izstrādāts iestādes Komunikācijas 

plāns (1).

Izpilde veikta 2. ceturksnī.

3.8.

3.8.1. Reģionālās nozīmes 

projektu sagatavošana.

01.2013. 12.2013. _ Darba sanāksme par meliorācijas 

sistēmu rekonstrukciju (MK 

Nr.792).

Darba sanāksme par projekta 

uzlabošanu un atkārtotu iesniegšanu 

LIFE+ programmai.

Darba sanāksme par ES 

struktūrfondu un cita ārējā 

finansējuma piesaistes iespējām 

reģiona nozīmes projektiem.

3.7.1.

Veicināt reģionālas nozīmes projektu attīstību

09.01.2013. - par 2012.g. 

4.cet.

10.04.2013. – par 2013.g. 

1.cet.

10.07.2013. – par 2013.g. 

2.cet.

10.10.2013. – par 2013.g. 

3.cet.

Sekmēt RPR administrācijas kapacitātes stiprināšanu

Tehniski, saturiski uzturēta 

mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1).

Nodrošināt iestādes atpazīstamību, sekmēt sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona lomu

Ārzemju/iekšzemes 

komandējumi (8).

Sagatavotas un iesniegtas 

VARAM darba plāna ceturkšņa 

atskaites (4).

Uzturēt iestādes mājas lapu 

internetā www.rpr.gov.lv .

Izstrādāts iestādes 

Komunikācijas plāns (1).

Organizētas darba sanāksmes 

par reģionālas nozīmes projektu 

izstrādi (4).

Sastādīts un publicēts Rīgas 

plānošanas reģiona 2012. gada 

publiskais pārskats (1).

Papildināta un / vai koriģēta 

informācija mājas lapā vismaz 

divas reizes mēnesī (24).
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3.8.2. Projektu pieteikumu izstrāde 

(kā vadošais partneris vai 

viens no partneriem) 

finansējuma piesaistei no 

ārējiem finanšu avotiem.

01.2013. 12.2013. _ Uzsākts darbs pie projekta 

pieteikuma izstrādes Build up 

skills-Latvia Pillar II.

Izstrādāts un iesniegts projekta 

pieteikums Build up skills Latvia-Pillar 

II, 26.04.2013.

Izstrādāts un iesniegts projekta 

pieteikums "Atjaunojamo 

energoreursu izmantošana 

siltumapgādā un dzesēšanai - 

stratēgiskas pieejas attīstība", 

08.05.2013.

Izstrādāts un iesniegts projekta 

pieteikums "Ilgtspējīgu iedzīvotāju 

pārvietošanās plānu sekmēšana", 

08.05.2013.

Izstrādāts un iesniegts projekta 

pieteikums „Decreasing nutrient 

levels in the Baltic Sea Region” 

(CLEAR WATER)

ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas  

Seed Money Facility, 30.09.2013; 

RPR vadošais partneris

3.8.3. Atbalsta sniegšana RPR 

pašvaldībām reģiona 

nozīmes projektu 

attīstīšanai.

01.2013. 12.2013. _ Ādažu un Ropažu pašvaldību 

speciālistu konsultēšana par 

projektu konkursu meliorācijas 

sistēmu rekonstrukcijai.

Konsultācijas par LIFE + programmas 

nākamās kārtas projektu 

pieteikumiem.

Konsultācijas par projekta 

pieteikumu un finanšu resursu 

piesaisti Lielvārdes novada 

speciālistiem.

Atbalsta pasākuma organizēšana par 

klasteru attīstību reģionā.

3.9.

3.9.1. RPR pašvaldību vadītāju 

kopsapulces organizēšana.

01.2013. 12.2013. _ Aktivitāti plānots veikt  3. 

ceturksnī.

Aktivitāti plānots veikt  3. ceturksnī. Noorganizēta RPR pašvaldību 

vadītāju kopsapulce (1).

3.9.2. RPR Konsultatīvās padomes 

sēžu organizēšana.

01.2013. 12.2013. _ Organizētas RPR Konsultatīvās 

padomes sēdes (1).

Organizētas RPR Konsultatīvās 

padomes sēdes (1).

Aktivitāti plānots veikt 4. ceturksnī.

3.9.3. Mācību semināru rīkošana 

RPR un RPR pašvaldību 

darbiniekiem. 

01.2013. 12.2013. _ Rīkoti mācību semināri RPR un 

RPR pašvaldību darbiniekiem (3):                                                                                                                                                                                               

- mācību seminārs „Finansējuma 

piesaiste no ES teritoriālās 

sadarbības un Eiropas Kopienas 

programmām”, 07.01.2013.;

- mācību seminārs „ES 

finansējums 2014.-2020. gadā – 

iespējas, prioritātes, politikas”, 

20.03.2013.;

- mācību seminārs „ES politikas 

dokumenti, to skaidrojumi un 

īstenošana vietējā līmenī”, 

26.03.2013.

Rīkoti mācību semināri RPR un RPR 

pašvaldību darbiniekiem (2):

- 2 dienu seminārs attīstības 

plānotājiem "Vietējo pašvaldību 

attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde: esošā situācija, problēmas un 

izaicinājumi", 9.-10.05.2013.

- vienas dienas seminārs RPR 

darbiniekiem un valsts tiešās pārvaldes 

speciālistiem "Par teritoriālo datu 

izmantošanu attīstības plānošanā, 

starpinstitūciju datu apmaiņas procesa 

organizāciju un reģionu statistikas 

teritoriju modeļa izstrādi.", 

18.06.2013.

Rīkoti mācību semināri RPR un RPR 

pašvaldību darbiniekiem (3):

- vienas dienas seminārs "Par 

teritoriālo datu izmantošanu attīstības 

plānošanā", 09.07.2013.

- vienas dienas seminārs "Par 

sabiedrības iesaistes mehānismiem 

attīstības plānošanā", 08.07.2013. 

- 2 dienu seminārs "Par pašvaldību 

sadarbības jautājumiem un vietējo 

kopienu iniciatīvu lomu teritorijas 

attīstībā", 12.-13.09.2013.

Organizētas RPR Konsultatīvās 

padomes sēdes (4).

Rīkoti mācību semināri RPR un 

RPR pašvaldību darbiniekiem 

(8).

Veicināt sadarbību starp RPR un RPR pašvaldībām

Noorganizēta RPR pašvaldību 

vadītāju kopsapulce (1).

Sniegtas konsultācijas projektu 

speciālistiem (12).

Veikta projektu partneru 

meklēšana (pēc vajadzības).

Veikta projektu aizstāvība (pēc 

vajadzības).

Sagatavoti projektu pieteikumi 

(6).
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Izpildes sākums Izpildes beigas

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji

Izpilde 3. ceturksnī

1.Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                           

Nr. p.k.

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi

Pasākums

(Darba nosaukums)

Izpilde 4. ceturksnī

Izpilde

Izpilde 2. ceturksnī

01.2013. 12.2013. _ Informēti  interesenti pa e-pastu 

vai telefonu (100).

Informēti  interesenti pa e-pastu vai 

telefonu (100).

Informēti  interesenti pa e-pastu vai 

telefonu (100).

01.2013. 12.2013. _ Konsultēti klātienē interesenti 

(10).

Konsultēti klātienē interesenti (10). Konsultēti klātienē interesenti (10).

4.2. Informatīvu semināru 

organizēšana Rīgas 

plānošanas reģionā.

01.2013. 12.2013. _ Plānots organizēt nākamajos 

ceturkšņos.

Noorganizēts 1 informatīvais seminārs 

- 11.06.2013. 

Noorganizēts 1 informatīvais 

seminārs - 27.09.2013. 

4.3. Elektroniskās ES fondu 

jaunumu lapas.

01.2013. 12.2013. _ Sagatavotas un izplatītas ES fondu 

jaunumu lapas (12).

Sagatavotas un izplatītas ES fondu 

jaunumu lapas (13).

Sagatavotas un izplatītas ES fondu 

jaunumu lapas (12).

4.4. Sadarbības tīkla 

koordinēšana; sadarbības 

tīkla koordinācijas 

sanāksmju organizēšana.

01.2013. 12.2013. _ Plānots organizēt nākamajos 

ceturkšņos.

Plānots organizēt nākamajos 

ceturkšņos.

Plānots organizēt nākamajā 

ceturksnī.

4.5. Informācijas par ES 

struktūrfondiem vākšana un 

apstrāde. Vizuālās Rīgas 

plānošanas reģiona kartes-

shēmas digitalizācija un 

informācijas papildināšana 

par dažādu fondu līdzekļu 

piesaisti.

01.2013. 12.2013. _ Plānots veikt nākamajos 

ceturkšņos.

2013.gada aprīlī aktualizēta kartes 

formā Rīgas reģiona ES SF projektu 

datu bāze.

2013.gada jūlijā aktualizēta kartes 

formā Rīgas reģiona ES SF projektu 

datu bāze.

4.6. Rīgas RSIC sniegto 

pakalpojumu monitorings.

01.2013. 12.2013. _ Plānots veikt nākamajos 

ceturkšņos.

Plānots veikt nākamajos ceturkšņos. Plānots veikt nākamajā ceturksnī.

4.7. Rīgas plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu 

informācijas centra mājas 

lapas papildināšana un 

atjaunošana.

01.2013. 12.2013. _ Aktualizēta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centra 

mājas lapā vismaz četras reizes 

mēnesī (12).

Aktualizēta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra mājas lapā vismaz 

četras reizes mēnesī (13).

Aktualizēta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centra mājas lapā 

vismaz četras reizes mēnesī (12).

Informēti vismaz 400 interesenti 

pa e-pastu vai telefonu (400).

4. Struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšana (valsts budžeta daļa)

Informēšanas un 

konsultēšanas pakalpojumu 

sniegšana par finanšu 

piesaistes iespējām Rīgas 

plānošanas reģiona 

mērķgrupām (pašvaldībām, 

uzņēmējiem, NVO).

4.1.

Konsultēti klātienē vismaz 40 

interesenti (40).

Aktualizēta informācija Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra mājas lapā vismaz četras 

reizes mēnesī (48).

Noorganizēti informatīvie 

semināri (4).

Sagatavotas un izplatītas ES 

fondu jaunumu lapas (48).

Noorganizētas sadarbības tīkla 

koordinācijas sanāksmes (1).

Uzturēta un reizi gadā 

aktualizēta kartes formā Rīgas 

reģiona ES SF projektu datu 

bāze (1).

Veiktas apmeklētāju skaita, 

profila un sniegtā pakalpojuma 

analīzes (2).
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Izpildes sākums Izpildes beigas

Darbības rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji

Izpilde 3. ceturksnī

1.Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikto funkciju īstenošana                                                                                                                                           

Nr. p.k.

Izpilde 1. ceturksnī

Iesniegti AP 

apstiprināšanai 

Administrācija

Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi

Pasākums

(Darba nosaukums)

Izpilde 4. ceturksnī

Izpilde

Izpilde 2. ceturksnī

4.8. Projekta „Eiropas 

Savienības struktūrfondu 

tehniskā palīdzība Rīgas 

plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas 

centra darbības 

nodrošināšanai” ieviešana.

01.2013. 12.2013. _ Tiek nodrošināta projekta 

ieviešana.

Tiek nodrošināta projekta ieviešana. Tiek nodrošināta projekta ieviešana.

Rīgas plānošanas reģiona

administrācijas vadītājs

J. Miezeris _______________

                         (paraksts)

2013. gada________

Nodrošināta projekta ieviešana 

(administrēšana, uzraudzība, 

telpu noma un komunālo 

maksājumu nodrošināšana) (1).
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