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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

Rīgas plānošanas reģions ir izveidots saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu 2006. gada 
12. oktobrī. Rīgas plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona. Reģiona 
lēmējorgāns ir Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome. Sākotnēji Rīgas plānošanas 
reģiona attīstības padomi  veidoja 14 vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē izvirzīti 
pārstāvji, savukārt pēc Rīgas plānošanas reģiona 2013. gada 7. augusta kopsapulces 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi veido 35 vietējo pašvaldību vadītāju 
kopsapulcē izvirzīti pārstāvji. Rīgas plānošanas reģions darbojas saskaņā ar 2006. gada 
15. septembrī apstiprināto nolikumu, pēdējie nolikuma grozījumi izdarīti 2014. gada 
11. aprīlī. 

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

 

 

1.1.attēls. Plānošanas reģionu izvietojums Latvijas teritorijā 
 

 1.2. Iestādes atbildībā esošās funkcijas (uzdevumi)  

Reģionālās attīstības likumā ir noteikta šāda Rīgas plānošanas reģiona kompetence: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros. 

 
Ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu 2011. gada 15. novembrī 
izveidota Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvā komisija, kas sastāv no Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldību norīkotiem pārstāvjiem teritorijas plānošanas un 
attīstības jautājumos un administrācijas vadītāja. Konsultatīvā komisijas kompetence ir 
sniegt priekšlikumus Rīgas plānošanas reģiona administrācijai, attīstības padomei un 
plānošanas reģions pašvaldībām teritorijas plānošanas un attīstības jautājumos. 2014. 
gadā noorganizētas trīs Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvā komisijas sēdes. 

Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisija izveidota, 
pamatojoties uz 2012. gada 21. decembra Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
lēmumu. Komisijas mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību, kuru 
administratīvā teritorijas robežojas ar Rīgas pilsētas pašvaldību, sadarbību, tādejādi 
sekmējot šo pašvaldību sociāli ekonomisko izaugsmi. Komisija risina attīstības 
plānošanas jautājumus, kas skar Rīgas pilsētas un tai pieguļošo teritoriju pilsētas 
apbūves un infrastruktūras attīstību, risina jautājumus saistībā ar Rīgas „zaļā loka” un 
rekreācijas telpas attīstību, veicina pakalpojumu pieejamības, uzņēmējdarbības 
attīstības un nodarbinātības veicināšanas jautājumu risināšanu, ierosina kopīgu 
sadarbības iniciatīvu un projektu attīstību. 2014.gadā noorganizēta  viena Rīgas 
plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēde.   

Papildus minētajam, Rīgas plānošanas reģions veic sekojošus uzdevumus:  

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

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

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

 

1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, īstenotās budžeta programmas  

Rīgas plānošanas reģiona darbības virzieni, mērķi, uzdevumi, to īstenošanas termiņi un 
sagaidāmie rezultāti ir noteikti Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
apstiprinātajā Rīgas plānošanas reģiona Darba plānā 2014.gadam (turpmāk – Darba 
plāns). 

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

Rīgas plānošanas reģions īsteno šādas budžeta programmas (apakšprogrammas):  

31.00.00 „Atbalsts plānošanas reģionam”  

31.00.00 „Plānošanas reģiona uzturēšana” 

31.00.00 „ES Struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšana” 

31.00.00 „Sabiedriskā transporta reģionālo vietējās nozīmes             
pārvadājumu organizēšana” 

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

67.06.00 Eiropas kopienas iniciatīvas projektu īstenošanā 

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

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

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 
īstenošana 

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

Rīgas plānošanas reģiona Darba plānā tika noteikti šādi galvenie uzdevumi: 

1.4.1. Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošana 

 Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde; 

 Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas 
uzraudzība; 

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

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

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

 Rīgas plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde un 
īstenošana. 

 

1.4.2. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana 

 Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes darba nodrošināšana; 

 Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana; 

 Rīgas plānošanas reģiona administrācijas kapacitātes stiprināšana; 

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

 Reģionālu projektu attīstības veicināšana. 

 

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

 Rīgas plānošanas reģiona vietējo maršrutu tīkla plānošana un pārzināšana; 

 Priekšlikumu sagatavošana reģionālās nozīmes maršrutu atklāšanai un grozīšanai un 
maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai; 

 Dokumentu un materiālu sagatavošana Sabiedriskā transporta padomes sēdēm; 

 Pieturvietu apsekošana un to datu ievade pieturvietu reģistrā; 

 Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā; 

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

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

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

 Aktualitāšu sagatavošana par ES fondu aktivitātēm; 

 Sadarbības tīkla koordinēšana, sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju 
organizēšana; 

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

1.4.5. Kultūras deleģētā uzdevuma izpilde 

Saskaņā ar Deleģējuma Līgumu Nr. 5.1-10-4 (turpmāk – Līgums), noslēgtu 2014.gada 
27.februārī starp LR Kultūras ministriju un Rīgas plānošanas reģionu, 2014.gadā Rīgas 
plānošanas reģions īstenojis kultūrpolitiku un reģionālas kultūras aktivitātes piešķirtā 
finansējuma ietvaros, t.sk.: 

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

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

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

1.4.6. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošana 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.5. Padotībā esošās iestādes 

Rīgas plānošanas reģiona padotībā neatrodas neviena iestāde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS – 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

9 
 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Rīgas plānošanas reģionam funkciju realizēšanai 2014.gadam tika piešķirti valsts 
budžeta līdzekļi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
apakšprogrammai 31.00.00 - „Plānošanas reģiona uzturēšana”, „ES Struktūrfondu 
informācijas centra darbības nodrošināšana”, „Sabiedriskā transporta reģionālo 
vietējās nozīmes pārvadājumu organizēšana” EUR 260 619 apmērā. Budžeta 
programma ir izpildīta 100 % apmērā. 

2014. gadā VARAM finansējums projektiem tika piešķirts: 

Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un 
pasākumi (2007-2013) – EUR 113 653 

 Projekts „Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā” (CSI Europe) URBACT II 
–   EUR 20 092 

 Projekts „Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei” (USE ACT) URBACT II               
–   EUR 23 001 

 Projekts „Ūdens tūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes 
attīstība Latvijā un Igaunijā (RIVERWAYS) Igaunijas-Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programma (2007-2013) – EUR 70 560 

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) – EUR 71 144 

 Eiropas sociālā fonda/ Eiropas reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas 
fonda tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu 
informācijas centra darbība nodrošināšanai – EUR 71 144 

Eiropas kopienas iniciatīvas projektu īstenošanā – EUR 52 308 

 Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes energoefektīvu 
ēku būvniecības prasmju pilnveide Latvijā (BUILD UP Skills FORCE)           
– EUR 45 000 

 Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā, 
stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD) – EUR 7 308 

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģu finanšu instrumentu finansēto 
programmu, projektu un pasākumu īstenošana – EUR 77 683 

 Norvēģu finanšu instrumenta projekts „Latvijas plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – EUR 77 683  

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 
–     EUR 42 772 

 Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras 
sateces baseinā (BalticFlows) – EUR 30 793 

 Dzīves vide Baltijas pilsētās (Liveable Baltic Cities - LiveBaltic)                    
– EUR 11 979 
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Papildus minētajam, pārskata periodā Rīgas plānošanas reģionam tika piešķirts 
finansējums EUR 5691 apmērā, saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts ar Kultūras 
ministriju par kultūras funkciju veikšanu Rīgas reģionā. Finansējumu piešķir Kultūras 
Ministrija. Funkcija izpildīta par 100 %. 
 

2.1. tabula 
 

Iestādes finanšu darbības rādītāji laika periodā no 2011.-2014.gadam 
 

Nr.p.k  
Uz 31.12.2010. 

LVL 
Uz 31.12.2011. 

LVL 
Uz 31.12.2012. 

LVL 
Uz 31.12.2013. 

LVL 
Uz 31.12.2014. 

EUR 

1 Aktīvi: 230471 224389 659351 216492 512030 

1.1. 
Ilgtermiņa 
ieguldījumi 

107379 43373 8656 9100 14196 

1.2. 
Apgrozāmie 
līdzekļi 

123092 181016 650695 207392 497834 

2 Pasīvi: 230471 224389 659351 216492 512030 

2.1. Pašu kapitāls 127173 37459 -19780 -15102 -69068 

2.2. Kreditori 103298 186930 679131 231594 581098 

 
2.2.tabula 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums laika periodā no 2011.-2014.gadam 
 

Nr.p.k.  

2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprinā
ts likumā 

EUR 

Faktiskā 
izpilde 

EUR 

1 
Ieņēmumi 
(kopā): 

3 861522 3 861522 4 516770 4 516770 4 011298 4 011298 1 363860 1 363860 

1.1. 
Transferti starp 
padotības 
iestādēm  

496249 496249   465094 465094 26264 26264 

1.2. 
Transferti starp 
valsts 
struktūrām 

3147918 3147918 4037336 4037336 2916295 2916295 5691 5691 

1.3. 

Transferti starp 
vispārējās 
valdības 
iestādēm 

      22230 22230 

1.4. 
Transferti starp 
budžeta 
veidiem 

      618179 618179 

1.5. 
Citi pašu 
ieņēmumi 

  17722 17722 63103 63103 171 171 

1.6. 
Ārvalstu 
finanšu 
palīdzība 

217356 217356 461712 461712 566806 566806 691325 691325 
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Nr.p.k.  

2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprināts 
likumā LVL 

Faktiskā 
izpilde LVL 

Apstiprinā
ts likumā 

EUR 

Faktiskā 
izpilde 

EUR 

2 
Izdevumi 
(kopā): 

3 805920 3 805920 4 047577 4 047577 4 449164 4 449164 1 161904 1 161904 

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

3804889 3804889 4046597 4046597 4444494 4444494 1 156430 1 156430 

2.1.1. Atlīdzība 340852 340852 391336 391336 352040 352040 432972 432972 

2.1.2. Komandējumi 30257 30257 47590 47590 29685 29685 17783 17783 

2.1.3. 
Subsīdijas un 
dotācijas 

3143418 3143418 3065228 3065228 3508151 3508151 155360 155360 

2.1.4. 
Preces un 
pakalpojumi 

156437 156437 219440 219440 173567 173567 153788 153788 

2.1.5. 
Citi izdevumi no 
pamatdarbības 

69999 133925 323983 323983     

2.1.6. Transferti       396527 396527 

2.2. 

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

1031 1031 980 980 4670 4670 5474 5474 

2.2.1. 
Nemateriālie 
ieguldījumi 

      1400 1400 

2.2.2. Pamatlīdzekļi 1031 1031 980 980 4670 4670 4074 4074 

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

3.1. 
faktiskais 
nodarbināto 
skaits 

35 36 37 37 37 37 29 29 

3.2. 
Vidējā darba 
alga 

666 666 656 656   815 815 

 

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

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pārskata periodā ir samazinājušies iestādes kopējie 
ieņēmumi, kas skaidrojams ar to, ka 2014. ir likvidēta plānošanas reģioniem sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas funkcija, kas ir nodota VSIA „Autotransporta 
direkcija”.  
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2.2.  Informācija par iestādes galvenajām aktivitātēm, to mērķiem,   
plānotiem rezultātiem un rezultātu izpildes analīze 

2.2.1. Reģionālās attīstības likumā noteiktās kompetences īstenošana 

Atbilstoši Reģionālās attīstības likumā noteiktajai kompetencei, Rīgas plānošanas 
reģiona Telpiskās plānošanas nodaļa 2014.gadā ir turpinājusi uzsākto Rīgas plānošanas 
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam) izstrādi, 
nodrošinājusi reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī sagatavojusi 
atzinumus par valsts normatīvo dokumentu projektiem, kas saistīti ar teritorijas 
attīstības plānošanas jautājumiem. 

Spēkā esošo Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
ieviešana tikusi nodrošināta, pateicoties projektu izstrādei un sniedzot nosacījumus un 
atzinumus par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 2014.gadā 
tika sniegti nosacījumi vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 
programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādei (2.1.attēls) un atzinumi 
par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 
atbilstību Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un 
normatīvo aktu prasībām, kā arī vietējo pašvaldību projektu ideju iesniegumiem 
finansējuma saņemšanai (2.2.attēls). 

 

 
 

2.1.attēls. RPR Telpiskās plānošanas nodaļas sniegtie nosacījumi 2014.gadā. 

 
 

3 

3 
3 

2 

Teritorijas plānojumi 

Lokālplānojumi 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 

Attīstības programmas 
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2.2.attēls. RPR Telpiskās plānošanas nodaļas sniegtie atzinumi 2014.gadā. 

 

Tika organizētas tikšanās ar pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, sniegtas 
konsultācijas par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem. Attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē un sadarbības aktivitāšu veicināšanā būtisku pienesumu 
nodrošināja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” aktivitāšu īstenošana. 2014.gadā tika 
organizēti pasākumi Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programmas izstrādes ietvaros. Tika nodrošināta Rīgas plānošanas reģiona 
līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības, uzraudzības un koordinācijas komitejās 
un komisijās, kā arī citās darba grupās, pārstāvot reģiona intereses. 

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

Rīgas plānošanas reģions strādā pie reģiona statistikas teritoriju sistēmas un 
investīciju teritoriju platformas uzturēšanas jautājumiem. Ir uzsākta sadarbības tīkla 
veidošana ar augstskolām un uzturēts reģiona plānotāju sadarbības tīkls. 

 

2.2.2. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana 

Rīgas plānošanas reģionā ietilpst 30 vietējās pašvaldības (2.2.attēls):  

 2 republikas nozīmes pilsētas; 

 28 novadi. 

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

3 

2 

1 Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 

Attīstības programmas 

Projektu idejas 

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

 
 

2.2. attēls. Rīgas plānošanas reģiona administratīvais iedalījums 
 

Rīgas plānošanas reģiona atpazīstamību gan nacionālā, gan starptautiskā telpā būtiski 
veicinājusi dalība starptautiskajos projektos ar partneriem no Zviedrijas, Norvēģijas, 
Somijas, Krievijas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas, Bulgārijas, 
Spānijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un citām valstīm. Galvenās jomas, kurās tiek 
īstenoti starptautiskās sadarbības projekti ir ilgtspējīga reģiona attīstības plānošana, 
siltumapgādes ilgtspējīga plānošana, kvalificēti cilvēkresursi energoefektīvu ēku 
būvniecībai, tūrisma attīstība, lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmu 
apsaimniekošana, pilsētvides plānošana.   

Izvērtējot resursu efektivizācijas iespējas, reģions ir samazinājis aktivitāti iestādei 
mazāk svarīgu uzdevumu veikšanā, piemēram, Sadarbības komisijas darba 
nodrošināšanā, dažādu pētījumu par reģiona attīstību veikšanā u.c., novirzot 
speciālistu kapacitāti uz aktivitātēm, kas tendētas uz papildu resursu piesaisti – 
projektu izstrādi un ieviešanu reģionā. 
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Pārskata periodā iestāde ir izpildījusi savus uzdevumus saskaņā ar iestādes Darba plānu 
2014.gadam. 

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

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

 Analizēta situācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā reģionālajā 
maršrutu tīklā; 

 Izstrādāti priekšlikumi 3 jaunu maršrutu atklāšanai, 26 maršrutu grozīšanai 
plānošanas reģiona vietējās nozīmes maršrutu tīklā;  

 Sniegts viedoklis VSIA „Autotransporta direkcija” par grozījumiem reģionālajos 
starppilsētu nozīmes maršrutos plānošanas reģiona teritorijā; 

 Sagatavoti priekšlikumi sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu izmaiņām, 
izstrādājot   Vienoto tarifu modeli; 

 Apsekotas autobusu pieturvietas (2519), ievadot datus izveidotajā Pieturvietu 
reģistrā; 

 Izvērtēti Sabiedriskā transporta padomē izskatāmie jautājumi un piedaloties sēdēs 
sniegts viedoklis attiecīgo lēmumu pieņemšanai; 

 Aktualizēta Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas datu bāze, ievadot braukšanas 
maksas tabulas reģionāliem vietējās nozīmes maršrutiem, nomainot Ls uz EUR. 

Šo uzdevumu veikšanai 2014.gadā tika piešķirti 53659,- EUR. 

 

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

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centrs (turpmāk - Rīgas RSIC), 
kura mērķis ir nodrošināt potenciālos projektu ieviesējus ar tiem nepieciešamo 
informāciju par ES finanšu atbalstu pieejamību, atbilstoši Darba plānam organizējis 
informatīvus pasākumus par ES fondu iespējām, uzturējis un atjaunojis Rīgas RSIC 
mājas lapu www.ESfinanses.lv, publicējot aktuālāko informāciju par ES finanšu 
piesaisti, sniedzot informāciju un konsultācijas klientiem gan klātienē, gan telefoniski, 
gan ar e-pasta palīdzību. Veikts būtisks darbs pie Rīgas RSIC mājas lapas sadaļas 
pilnveides, nodrošinot pieejamāku un saprotamāku informāciju par ES fondiem 
publiskajā vidē. 

Turpināts darbs pie Rīgas RSIC projektu datu bāzes (digitālās kartes) pilnveides un ES 
struktūrfondu 2007.-2013. gada perioda rezultātu analīzes Rīgas plānošanas reģionā, 
atspoguļojot ES finansējuma piesaistes aktivitāti, projektu iesniedzēju apgūtos fondus 
u.c. saistīto informāciju reģiona teritorijā. Veikta datu apkopošana, sistematizēšana, 
strādājot ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu. 

2014. gadā Rīgas RSIC apkopoja informāciju par ES fondiem, informēja vairāk kā 4190 
personas un klātienē konsultēja vairāk kā 400 interesentus par ES fondu iespējām, kā 

http://www.esfinanses.lv/
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arī sagatavoja un izsūtīja iknedēļas ES fondu jaunumu lapas. Noorganizēti 14 
informatīvi semināri par ES fondu jautājumiem.  

SIA "Latvijas Fakti" 2014.gada nogalē veiktajā aptaujā „Sabiedrības informētība par ES 
fondu līdzekļu apguvi Latvijā” lielākā daļa respondenti (86,7%), kuri izmantojuši ES 
struktūrfondu reģionālo informācijas centru pakalpojumus, tos vērtējuši pozitīvi, vai 
ļoti pozitīvi.  

 

2.2.5. Kultūras deleģētā uzdevuma izpilde 

Pārskata perioda ietvaros nodrošināta datu apkopošana, apstrāde, ievadīšana, 
labošana un aktualizēšana Latvijas Digitālajā Kultūras Kartē saskaņā ar Deleģējuma 
līgumu starp Rīgas plānošanas reģionu un Kultūras ministriju: 

 Ievadīti 29 jauni objekti sadaļā „Kultūrvēsturiskās vietas”; 

 Ievadīti 53 jauni objekti sadaļā „Radošās industrijas”; 

 Aktualizēti nozīmīgākie kultūras pasākumi Rīgas plānošanas reģionā 2014. gadā; 

 Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 14 „Radošajām industrijām”; 

 Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 19 „Nevalstiskajām 
organizācijām”; 

 Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 11 „Mākslas galerijām”; 

 Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 2 „Amatu prasmēm”. 

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

 Apzināta un sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu klāstu Rīgas 
plānošanas reģionā; 

 Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par jau esošajiem 32 kultūrtūrisma 
maršrutiem Rīgas plānošanas reģionā; 

 Ievadīti 7 jauni kultūrtūrisma maršruti par Rīgas plānošanas reģiona 
kultūrvēsturiskajām vietām. 

2014. gadā, sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošajām institūcijām nodrošināta 
metodiskā un konsultatīvā palīdzība kultūras speciālistiem reģionos un pašvaldībās 
kultūras procesu analīzes un informācijas par kultūras tūrismu sagatavošanas 
jautājumos: 

 Izveidota Rīgas plānošanas reģiona kultūras speciālistu kontaktinformācijas datu 
bāze, kura pieslēgta kopējai informācijas sistēmai www.ESfinanses.lv, kura regulāri 
katru nedēļu izsūta aktualitātes un jaunumus par Eiropas Savienības (ES) fondu 
finansējuma apguves iespējām; 

 Sniegtas konsultācijas kultūras speciālistiem reģionos un pašvaldībās par pareizu 
datu ievadi LDKK; 

 Sadarbībā ar kultūras speciālistiem reģionos un pašvaldībās, tūrisma informācijas 
centriem un citiem iesaistītajiem speciālistiem, tika apzināta, apkopota un 

http://www.esfinanses.lv/
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sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu klāstu Rīgas plānošanas 
reģionā. 

LR Kultūras ministrijas deleģētā uzdevuma izpildei 2014. gadā tika saņemti 5691 EUR. 

 

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

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu RPR administrācija izstrādā un īsteno gan 
starptautiska, gan reģiona un vietējas nozīmes projektus reģionālās attīstības atbalsta 
pasākumu ietvaros. Lai nodrošinātu attīstības dokumentos noteikto prioritāšu 
īstenošanu, tika piesaistīs ES struktūrfondu un citu ārējo finanšu instrumentu 
finansējums. Pārskata periodā Rīgas plānošanas reģiona administrācija izstrādāja 
projektu pieteikumus, konsultēja projektu speciālistus un īstenoja projektus. Projektu 
rezultatīvie radītāji ir atspoguļoti iestādes atskaitēs par Darba plāna izpildi 2014. gadā 
(interesentiem atskaites pieejamas iestādes mājas lapā www.rpr.gov.lv vai Rīgas 
plānošanas reģiona administrācijā). 

 

Projekti, kuru ieviešana uzsākta 2014. gadā 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) 

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, īstenošanas laiks 12.2013. – 
04.2016. Projekta ietvaros plānota RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, 
attīstības programmas un pētījumu izstrāde, ar to saistītu sabiedrības līdzdalības 
pasākumu (semināru) organizēšana, pieredzes apmaiņa teritorijas plānošanas 
jomā ar Norvēģiju, kā arī valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana 
Baltijas jūras piekrastei. 2014.gadā projekta ietvaros: (1) RPR pārstāvji 
piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz Norvēģiju; (2) Noorganizēti 11 
sabiedrības iesaistes semināri; (3) Izstrādāts pētījums par RPR viedas 
specializācijas iespējām; (4) Izstrādāts Rīcības plāns RPR attīstības programmai; 
(5) Izveidota projekta sadaļa RPR interneta vietnē un regulāri aktualizēta 
informācija.   

 

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

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu 
īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”, kā ietvaros 
plānota pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm, semināri par 
uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu, plānots izstrādāt investīciju katalogu 
un organizēt reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām (projekts plānots 
īstenot līdz 2016.gada 30.aprīlim). 

http://www.rpr.gov.lv/
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67.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti. Programma 
„Intelligent Energy Europe” / IEE 

Intelligent Energy Europe projekts: „Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumapgādē un dzesēšanā - stratēģiskas pieejas attīstība” (RES Heating and 
Cooling – Strategic Actions Development (RES.H-C.SPREAD). Projektu plānots 
īstenot no 2014.gada 1.marta līdz 2016.gada 30.augustam. Projekta mērķi: 
noteikt un izmantot ES mēroga paraugpraksi atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai siltumapgādē un dzesēšanā, kā arī panākt labās prakses iestrādi 
reģionālās plānošanas dokumentos; izstrādāt plānošanas metodiku un vadlīnijas 
IERP plānu izstrādei un īstenošanai; sekmēt IERP plānu ieviešanu 
partnerreģionos, ko nodrošinātu galveno iesaistīto pušu un iedzīvotāju 
sadarbība. Projekta ietvaros paredzēts: izstrādāt sešus reģionālus Ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plānus atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
siltumapgādē un dzesēšanā, t.sk., Rīgas plānošanas reģionam; izveidot  
patstāvīga IERP pārvaldības komitejas (Country Governance Committees) plānu 
ieviešanas atbalstam; un izstrādāt metodiku un vadlīnijas, atjaunojamo 
energoresursu pieprasījuma un piedāvājuma kartēšanai reģionālā līmenī, lai 
nodrošinātu pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanu balstītu izmaksu 
efektivitātes analīzē saskaņā ar Energodirektīvas prasībām. 2014.gadā 
partnervalstīs tika identificēti labās prakses piemēri attiecībā uz AER izmantošanu 
siltumapgādē un dzesēšana, kā arī izveidotas IERP pārvaldības komitejas. 

 

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

ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas Sēklas finanšu instrumenta projekts 
„Dzīvojamas Baltijas pilsētas”Liveable Baltic Cities (LiveBaltic) īsteno no 
2014.gada 23.janvāra līdz 2015.gada 23. martam. Projektu finansē ES Stratēģijas 
Baltijas jūras reģionam Sēklas naudas programmaa / EU Strategy for the Baltic 
Sea Region Seed Money Facility.  

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Uusimaa Reģiona padomi / Uusimaa Regional 
Council (Somija), kas ir vadošais partneris; Turku Zinātnes parku / Turku Science 
Park (Somija); un Cleantech Estonia (Igaunija). Projekta ietvaros tiek īstenotas 
šādas galvenās aktivitātes: Projektā pētāmās jomas situācijas analīze, tai skaitā to 
papildinošu projektu apskats; Galvenā projekta plāna izstrāde; Ziņojums par 
finansējuma iespējām un nākamajiem soļiem pēc sēklas naudas projekta 
noslēguma. Īstenojot projektu tiks stiprināta RPR un pašvaldību speciālistu 
zināšanas un prasmes „dzīvojamu pilsētu” plānošanā un veidošanā, tai skaitā 
iedzīvotāju iesaistē politikas dokumentu veidošanā. Projekta īstenošanas 
rezultātā sagatavoti un iesniegti atbalsta konkursos divi projektu pieteikumi, 
kuros RPR ir partneris: Dzīvojama Baltijas akadēmiskā pilsētiņa / Liveable Baltic 
Campus (LiveBalticCampus), un Baltijas jūras reģiona apgaismošana caur pilsoņu 
līdzdalību viedo apgaismojuma risinājumu izstrādē / Lighting the Baltic Sea 
Region through citizen participation in developing smart lighting solutions 
(LightingBSR). 
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Projekti, kuru ieviešana turpinās 2014.gadā 

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

„Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un 
Igaunijā”, Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-
2013.gadam, īstenošanas laiks: 01.2013.-06.2015. Rīgas plānošanas reģions ir 
viens no projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes 
plānošanas reģions, projektā kopumā ir 39 partneri, no kuriem lielākā daļa ir 
pašvaldības. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstību un 
konkurētspēju Programmas teritorijā, tīrot upju gultnes un krastus, izveidojot 
laivu piestātnes, atpūtas vietas, norādes zīmes u.c., nodrošinot ūdenstūrisma 
uzņēmēju zināšanu apmaiņu, sadarbību, pilnveidojot un attīstot jaunus 
ūdenstūrisma produktus (RPR-5), nodrošinot ūdenstūrisma produktu mārketingu 
u.c.  

Pārskata perioda ietvaros projekta ieviešanas termiņš tika pagarināts par 5 
mēnešiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu infrastruktūras komponenšu un arī 
ūdenstūrisma publicitātes materiālu sagatavošanu un izdošanu. Projekta ietvaros 
tika noorganizētas 2 uzņēmēju pieredzes apmaiņas vizītes Lietuvā un Igaunijā, 
definēti jaunie potenciālie ūdenstūrisma produkti reģionā (darba grupas ar 
uzņēmējiem un citām interešu grupām), veiktas ekspedīcijas dabā, pārliecinoties 
par definēto produktu - maršrutu stāvokli un piemērotību ūdenstūrisma 
vajadzībām, izstrādāti kritēriji ūdenstūrisma pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai 
zīmola „Q-Latvija” ietvaros un veikta to pārbaude ar slepenā viesa metodi, izdots 
reklāmas buklets galvenokārt ārvalstu tirgiem par ūdenstūrisma iespējām 
projekta teritorijā LAT, EST, RUS, FIN, DE, ENG valodās, noorganizēta plaša 
publicitātes kampaņa „Upes Oga”, t.sk., publikācijas dažādos medijos, konkursi 
u.c. Uzsākta reklāmas videomateriāla sagatavošana, upju detālo karšu 
sagatavošana, interaktīvās mājas lapas un mobilās aplikācijas izstrāde un 
informācijas ievade tajās, kas tiks pabeigta 2015.gadā. Paralēli minētajam, 
reģions nodrošināja konsultatīvo atbalstu reģiona pašvaldībām iepirkumu 
sagatavošanā un infrastruktūras komponentes ieviešanā. Papildus iesāktajām 
aktivitātēm plānots nodrošināt 1-2 seminārus / apmācības, kā arī individuālās 
konsultācijas uzņēmējiem par pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, mācību 
materiālu papildinot ar praktisko rokasgrāmatu.  

 

69.07.00 URBACT II programma 

1. 2014.gadā tika turpināts darbs, īstenojot URBACT II programmas projektu 
„USEAct” (Urban Sustainable Environmental Actions/Pasākumi ilgtspējīgai 
pilsētvidei). Projekta ietvaros aktīvi strādāja Rīgas plānošanas reģions pašvaldību 
darba grupa (Urbact Local Support Group). Aktīvākās pašvaldības – Rīga, Jūrmala, 
Ogre, Ķekava, Sigulda, Kandava, Tukums un Olaine. Projekta darba grupa 
sadarbībā ar projekta ekspertu izstrādāja Rīcības plāna darba variantu (Rīgas 
metropoles areāla urbānās pilnveides rīcības plāns). Rīcības plāna gala versija tiks 
izstrādāta un saskaņota 2015.gada I ceturksnī, kā arī tiks veikti informēšanas 
pasākumi par izstrādāto Rīcības plānu 2015.gada I un II ceturksnī.  
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Rīgas plānošanas reģions noorganizēja projektu partneru starptautisku 
konferenci, kas notika Rīgā 2014.gadā septembrī. Konferences ietvaros tika 
diskutēts par attīstības plānošanas tendencēm, labās prakses piemēriem un 
izstrādāto rīcības plānu darba versijām. 

 

2. 2014.gadā tika turpināts darbs, īstenojot URBACT II programmas projektu „CSI 
Europe” (City Sustainable Investment in Europe/Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās 
Eiropā). Projekta galvenais fokuss ir pilsētu iesaiste tādu finanšu instrumentu 
(Pilsētvides attīstības fons) attīstībā un izmantošanā, kas nodrošina efektīvu 
pilsētu plānošanu un attīstību (JESSICA kā piemērs iepriekšējā plānošanas 
periodā). Projekta ietvaros tika izstrādāts Rīcības plāna darba variants. Rīcības 
plāna gala versija tiks izstrādāta un saskaņota 2015.gada I ceturksnī, kā arī tiks 
veikti informēšanas pasākumi par izstrādāto Rīcības plānu 2015.gada I un II 
ceturksnī.  

Rīgas plānošanas reģions noorganizēja projektu partneru starptautisku 
konferenci, kas notika Rīgā 2014.gadā aprīlī. Konferences ietvaros tika diskutēts 
par finanšu instrumentiem, pilsētu lomu to izveidē un attīstībā, kā aī 
izmantošanas iespējām, demonstrēti labās prakses piemēri. Konferencē 
piedalījās un sniedza prezentācijas arī pārstāvji no LR Finanšu ministrijas un LR 
Ekonomikas ministrijas. 

 

67.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti  

7.Pamatprogramma Pētniecības un tehnoloģiju attīstībai 2007.-2013.gadam 

„Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces 
baseinā (BalticFlows)”, 7. Pamatprogramma Pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, 
īstenošanas laiks: 10.2013.-09.2016. Projekta mērķis ir ilgtspējīga un 
konkurētspējīga lietus ūdens uzraudzības un apsaimniekošanas sistēmas izveide, 
kas ietver sevī katras partnervalsts lietus ūdens piesārņojuma uzraudzības 
metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju; iedzīvotāju 
līdzdalības veicināšanu un Rīcības plāna izstrādi, kurā tiks iestrādāti priekšlikumi 
un stratēģija lietus ūdens apsaimniekošanai balstoties uz katras valsts specifiku, 
kā arī tiks izstrādāts finanšu plāns stratēģijas ieviešanai. Pārskata periodā ir 
organizētas tikšanās starp valsts institūciju, uzņēmēju un pētniecisko iestāžu 
pārstāvjiem, definētas 4 projektu idejas tālākai attīstībai; organizēta pārstāvju 
dalība starptautiskā darba grupā kopīgu projektu attīstībai, kontaktu dibināšanai 
eksportspējas veicināšanai. Iesniegta projekta koncepcija „Lietus ūdens 
apsaimniekošanas metodes un iniciatīvas ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai” 
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam uzsaukumam ar 
mērķi attīstīt darbības mehānismu lietus ūdens ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 
nosakot noteiktus organizatoriskus pasākumus, priekšnoteikumus, kas 
nodrošinās plānotu pilsētvides teritoriālo attīstību, ņemot vērā applūstošās 
teritorijas specifiku un savlaicīgu šo teritoriju apsaimniekošanu. Veikts pētījuma 
projekts par pilsētvides lietusūdens apsaimniekošanu un uzraudzību, atbildīgām 
institūcijām, likumdošanu, lietusūdens novadīšana sistēmu, izmantotām 
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tehnoloģijām, pamatojoties uz veiktajām aptaujām noteiktas stiprās, vājās puses, 
iespējas un vajadzības sekmīgai pilsētvides lietusūdens apsaimniekošanai. Tāpat 
veikts arī pētījuma projekts par difūzās piesārņojuma slodzes uzraudzību un 
apsaimniekošanu – galvenajiem piesārņojuma avotiem, atbildīgajām institūcijām, 
uzraudzības mehānismiem, datubāzēm. Aptauju veidā apzināta iedzīvotāju vēlme 
iesaistīties ūdens kvalitātes mērījumos, iespējamais sadarbības veids, apzinātas 
intereses. Projekta ietvaros ir apkopota informāciju par labākās prakses 
piemēriem lietusūdens apsaimniekošanas jomā Baltijas jūras reģionā un citos 
reģionos. Veikta analīze par izmantojamo lietus ūdens apsaimniekošanas 
tehnoloģiju efektivitāti starp partnervalstīm salīdzinājumā ar pasaules praksi un 
inovatīvo tehnoloģiju piemērojamību izvērtējot tādus faktorus kā likumdošana, 
klimatiskie, sociālie, ekonomiskie apstākļi. Tāpat izstrādāti ziņojumi par miniatūro 
tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām un izaicinājumiem pilsētvides un difūzās 
slodzes lietusūdens kvalitātes mērījumu veikšanai. Nodrošināta informācijas 
pieejamība un publicitāte par aktuālajām projekta aktivitātēm. 

 

Programma „Intelligent Energy Europe” / IEE 

Intelligent Energy Europe līdzfinansēts projekta „Tālākizglītības programmas 
energoefektīvai būvniecībai Latvijā” (Build up Skills FORCE) mērķis ir sekmēt 
kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku 
būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei. Galvenie rīcības 
virzieni: (1) Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde 
inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai 
un rekonstrukcijai, kas ietver mācību materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību 
vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot 
izmēģinājuma mācību kursu 50 strādniekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu 
apjomā, kā arī šo programmu akreditācija un licencēšana sešos profesionālās 
izglītības kompetenču centros; (2) Priekšlikumu izstrāde profesionālās pilnveides 
programmu ilgtspējai Latvijā, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un 
finanšu instrumenti. Projekta aktivitātes ieviestas atbilstoši 2014. gada laika 
grafikam. Izveidotā ekspertu grupa kopā ar projektu partneriem no Rīgas 
plānošanas reģiona, sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Vides investīciju fondu un pārējiem Latvijas 
plānošanas reģioniem ir sagatavojusi divu profesionālās pilnveides programmu 
”Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un ”Inženierkomunikāciju 
izolēšanas darbi” ietvaru un mācību programmu saturu. Papildināts ekspertu 
sastāvs un uzsākta divu profesionālās pilnveides izglītības programmu mācību 
materiālu izstrāde. Šobrīd pabeigts darbs pie izglītības programmu satura, tēmu 
izklāsta un nepieciešamo kompetenču raksturojuma. Turpinās darbs pie mācību 
materiālu uzstrādes. Piesaistīti pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm - 
Jelgavas tehnikuma,  Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Liepājas valsts tehnikuma, 
Daugavpils celtniecības profesionālās vidusskolas, Mālpils profesionālās 
vidusskolas. Uzsākts darbs pie apmācības programmu iespējamo finansēšanas 
modeļu izstrādes. Noorganizētas pirmās tikšanās ar Labklājības ministriju un NVA 
(10.02.2015), kuras ir atbildīgas par apmācības programmu finansēšanu esošā 
darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai. Tāpat noorganizētas tikšanās 
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Ekonomiskas ministriju (11.03.2015), kuri atbildīgi par dzīvojamo ēku un citu ēku 
energoefektivitātes projektu atbalsta instrumentu izstrādes. Izstrādātas mācību 
programmas prezentētas būvniecības nozaru ekspertu padomā (19.02.2015.). 
Ekonomiskas ministrija un būvniecības ekspertu padoma paudusi savu atbalstu 
šādu programmu ieviešanai un tālākai realizācijai. Projekta ietvaros izstrādātas 
mācību programmas prezentētas Latvijas būvniecības asociācija un Latvijas darba 
devēju konfederācijā. Tāpat projekta aktivitātes un izstrādātās mācību 
programmas prezentētas tikšanas laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (11.05.2015.) un Izglītības un zinātnēs ministrija (02.06.2015). Darba 
sesijas ietvaros, kas notika ES valstu pieredzes apmaiņas tikšanās laikā Briselē, 
tika identificēti iespējamie finansēšanas mehānismi dažādās ES valstīs. Kopā ar 
Build Up Skills iniciatīvas kolēģiem no Beļģijas un Rumānijas sagatavots darba 
sesijas kopsavilkums un ieteikumi finansēšanas mehānismu izstrādei. Tāpat 
projekta ietvaros sagatavots progresa ziņojums Eiropas Komisijas atbildīgajai 
institūcijai EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises). 
Nodrošināta informācijas pieejamība un publicitāte par aktuālajām projekta 
aktivitātēm. Dalība Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolas (RISEBA) Enerģijas klasē ar prezentāciju par izstrādāto profesionālās 
pilnveides programmu ”Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un 
”Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi” mācību programmu paredzēto saturu un 
mācību metodēm. Izstrādātās mācību programmas prezentētas plašākai publikai 
Diskusiju seminārā “Energoefektīvu ēku būvniecība” Rēzeknē 23.04.2015 un 
semināra Cēsīs 08.05.2015 „Būvniecības regulējums un ēku atjaunošanas 
(renovācijas) process ES fondu projektos". Informācijas izplatīšanas nolūkos, 
sagatavoti projekta bukleti, roll-up stendi un plakāti. Projekta laikā sagatavoti 
vairāki raksti, kas publicēti kā drukātos tā arī elektroniskais mēdijos.  

 

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

„ES struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu 
informācijas centra darbības nodrošināšanai”. Ar projekta palīdzību tiek veicināta 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguves efektivitāti reģionā, 
nodrošinot informācijas pieejamību un publicitāti par Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektiem ar informatīvo semināru, apmācību, konferenču, 
konsultāciju un preses relīžu palīdzību. Projekta specifiskais mērķis: nodrošināt 
Eiropas Savienības fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, apmācības, 
konferences un seminārus RPR. Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti, ir 
atspoguļoti arī iestādes atskaitēs par Darba plāna izpildi 2014.gadā (atskaites 
pieejamas iestādes mājas lapā www.rpr.gov.lv vai RPR administrācijā). 

 

Citi, kuros Rīgas plānošanas reģions piedalās kā stratēģiskais partneris bez finansējuma 

„Latvijas ilgtspējīga tūrisma klasteris”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
„Klasteru programma”, īstenošanas laiks: 10.2012.-10.2015. Projekta ietvaros 
tiek veicināta tūrisma nozares attīstība RPR, reģions kā stratēģiskais partneris ir 
iesaistījies šajā projektā. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma operatoru, tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju, pētniecības un izglītības institūciju starpdisciplināru 

http://www.rpr.gov.lv/
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sadarbību, tādejādi sekmējot Latvijas ilgtspējīga tūrisma nozares izaugsmi un ar 
to saistīto uzņēmumu konkurētspēju, inovatīvu, eksportspējīgu tūrisma produktu 
veidošanos vienlaikus nodrošinot optimālu pievienoto vērtību ilgtspējīga tūrisma 
klientiem un gala patērētājiem. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Tūrisma 
Aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un tā ietvaros tiks attīstīta tūrisma 
produktu konkurētspēja un eksportspēja veselības un konferenču tūrisma 
piedāvājumā. 

 

2.3.  Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas 
iniciatīvām  

2014.gadā Rīgas plānošanas reģions nav īstenojis jaunas politikas iniciatīvas. 
 

2.4. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi un to galvenie rezultāti 

2.4.1. Pētījums „Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” 

Pētījums ir izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Pētījuma 
izstrādes laikā veikta Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju 
analīze, noteiktas reģiona pilotteritorijas un identificēti viedas attīstības atbalsta 
instrumenti un privāto investīciju sekmēšanas pasākumi. Pētījuma rezultāti izmantoti 
RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un RPR attīstības programmas 
2014.-2020.gadam izstrādē. Pētījuma elektroniskā versija pieejama Rīgas plānošanas 
reģiona interneta vietnē. 

 http://rpr.gov.lv/pub/index.php?id=183  

 

2.4.2. „Analīze par reģionu potenciālu  pilsētvides lietusūdens apsaimniekošanā” 

Analīze izstrādāta „Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras 
sateces baseinā / BalticFlows” ietvaros. Projekts vērsts uz ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu lietus ūdens uzraudzības un apsaimniekošanas sistēmas izveidi. 
Analīze apkopo informāciju par labākās prakses piemēriem lietusūdens 
apsaimniekošanas jomā Baltijas jūras reģionā un citos reģionos. Tiek piedāvāti trīs 
lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi, tehnoloģijas: 1. lietusūdens savākšana un 
aizturēšana uz jumtiem; 2. lietusūdens savākšana un aizturēšana uz ceļiem un 3. 
lietusūdens savākšana un aizturēšana zaļajās zonās. Veikta analīze par izmantojamo 
lietus ūdens apsaimniekošanas tehnoloģiju efektivitāti starp partnervalstīm 
salīdzinājumā ar pasaules praksi un inovatīvo tehnoloģiju piemērojamību izvērtējot 
tādus faktorus kā likumdošana, klimatiskie, sociālie, ekonomiskie apstākļi. 

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.3_Analysis%20of%20Po
tential%20Regions%20for%20Mentoring%20%20in%20Urban%20Stormwater%20Man
agement_FINAL.pdf 

 

http://rpr.gov.lv/pub/index.php?id=183
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.3_Analysis%20of%20Potential%20Regions%20for%20Mentoring%20%20in%20Urban%20Stormwater%20Management_FINAL.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.3_Analysis%20of%20Potential%20Regions%20for%20Mentoring%20%20in%20Urban%20Stormwater%20Management_FINAL.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.3_Analysis%20of%20Potential%20Regions%20for%20Mentoring%20%20in%20Urban%20Stormwater%20Management_FINAL.pdf
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2.4.3. „Analīze par pilsētvides miniatūro lietusūdens monitoringa tehnoloģiju 
pieprasījumu un izaicinājumiem”  

Analīze izstrādāta „Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras 
sateces baseinā / BalticFlows” ietvaros. Ņemot vērā, ka miniatūrās tehnoloģijas strauji 
attīstās un tiek vērtētas ar augstu potenciālu to izmaksu, uzturēšanas un ērtuma 
izmantošanas ziņā, analīze apkopo informāciju par miniatūro tehnoloģiju veidiem, to 
izmantošanu, izaicinājumiem un ieguvumiem nākotnes perspektīvā attīstot šo tirgus 
nišu.  

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.4_Miniaturised_Water_
Monitoring.pdf 

 

2.4.4. „Analīze par difūzo piesārņojuma slodžu miniatūro lietusūdens monitoringa 
tehnoloģiju pieprasījumu un izaicinājumiem” 

Analīze izstrādāta „Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras 
sateces baseinā / BalticFlows” ietvaros. Ziņojumā ir piedāvāti jauni, mūsdienīgi 
risinājumi ūdens kvalitātes mērījumu veikšanai - autonomas zemu izmaksu ūdens 
monitoringa tehnoloģijas. 

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D5.4final.pdf 

 

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

2014. gada ietvaros Rīgas plānošanas reģions īstenoja ES struktūrfondu un ES 
programmu līdzfinansētus 9 projektus, kuru ietvaros tika sasniegti rezultāti šādās 
jomās – ilgtspējīga reģiona attīstības plānošana, siltumapgādes ilgtspējīga plānošana, 
kvalificēti cilvēkresursi energoefektīvu ēku būvniecībai, tūrisma attīstība, lietusūdeņu 
apsaimniekošanas sistēmu apsaimniekošana, pilsētvides plānošana u.c. (2.3. tabula). 

2.3. tabula 

Rīgas plānošanas reģiona ieviestie projekti un to rezultāti pārskata gadā 

Programma 
Projekta 

nosaukums 
Sasniegtie rezultāti 2014.gadā 

 

Izlietotais 
finansējums 

2014.gadā, EUR, 
t.sk. ES un Valsts 

budžeta 
līdzfinansējums 

 

 

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

programmas „Kapacitātes 
stiprināšana un 

 
 

Projekts „Latvijas 
plānošanas 

reģionu un vietējo 
pašvaldību 
teritoriālās 
attīstības 

- Īstenotas nozīmīgākās  projekta aktivitātes, 
piesaistot telpiskās attīstības plānošanas 
ekspertus un nodrošinot administratīvo 
personālu; 

- Izstrādāts RPR ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014.-2030.gadam projekts un 
RPR attīstības programmas 2014.-
2020.gadam projekts; 

EUR 59 815 

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.4_Miniaturised_Water_Monitoring.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D3.4_Miniaturised_Water_Monitoring.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/BalticFlows/D5.4final.pdf
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institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām 

un reģionālām iestādēm”  

plānošanas 
kapacitātes 

palielināšana un 
attīstības 

plānošanas 
dokumentu 

izstrādāšana” 

- Nodrošināta minēto teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu publiskā apspriešana; 

- Izstrādāts pētījums “RPR viedās 
specializācijas iespējas”; 

- Izstrādāts Rīcības plāns RPR attīstības 
programmai 2014.-2020.gadam; 

- Nodrošināta pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas 
partneriem telpiskās plānošanas jomā. 

Tehniskā palīdzība  

„Eiropas 
Savienības 
reģiona ES 

struktūrfondu 
informācijas 

centra darbības 
nodrošināšanai” 

struktūrfondu 
tehniskā palīdzība 
Rīgas plānošanas 

- Noorganizēti 10 informatīvie semināri par ES 
struktūrfondu aktualitātēm un ieguldījumu; 

- Sniegtas  individuālas konsultācijas par ES 
struktūrfondiem; 

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

- Sagatavotas un izsūtītas 9 preses relīzes par 
ES struktūrfondu aktualitātēm; 

- Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un 
finanšu uzraudzība. Sagatavoti un iesniegti 
uzraugošajai institūcijai 4 projekta progresa 
pārskati un maksājuma pieprasījumi.  

EUR 53 324 

Igaunijas – Latvijas 
Pārrobežu sadarbības 

programma 2007.-
2013.gadam 

Ūdens tūrisma kā 
dabas un aktīvā 

tūrisma 
komponentes 

attīstība Latvijā un 
Igaunijā 

/Development of 
water tourism as 
nature and active 

tourism 
component in 

Latvia and Estonia 
(Riverways) 

- Sagatavotas 2 partnera atskaites; saņemts 
pozitīvs atzinums; 

- nodrošināta dalība 12 partneru sanāksmēs 
(darba, uzraudzības, vadības grupas u.c.), 
nodrošinot sadarbību partneru starpā par 
kopēju aktivitāšu ieviešanu, piemēram,  
karšu, publicitātes materiālu satura, 
iepirkumu tehnisko specifikāciju, Q-Latvija 
kvalitātes sistēmas u.c. izstrādi, ceļojuma 
kampaņas “Upes Oga" organizēšanu u.c.  

- nodrošināta partneru (11 RPR pašvaldību) 
atskaišu kvalitātes kontrole, metodiskais 
atbalsts to sagatavošanā, publicitātes prasību 
ievērošanā objektos, tehnisko specifikāciju 
izstrādē, ar iepirkumiem saistītajos 
juridiskajos jautājumos, kā arī projekta 
grozījumu sagatavošanā;  

- nodrošināta līdzdalība iepirkuma 
organizēšanā, aktīvās atpūtas pakalpojumu 
kvalitātes sistēmas “Q-Latvija” kritēriju 
izstrādē, pārbaudē praksē; 

- noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens 
uzņēmējiem - pakalpojumu sniedzējiem uz 
Igauniju, Lietuvu, apkopotas galvenās atziņas;  

- nodrošināta līdzdalība iepirkuma 
organizēšanā, kartes - "Tēla brošūras" 
informatīvā materiāla, dizaina sagatavošanā,  

- veiktas 5 situācijas dabā izpētes ekspedīcijas 
uz Vecsloceni, Svētupi, Gauju, Misu, Rīgas 
ūdenskrātuvēm;  

- nodrošināta līdzdalība iepirkuma 
organizēšanā, aktīvās atpūtas veicināšanas 
kampaņas “Upes Oga”  organizēšanā un 
norisē; 

- nodrošināta līdzdalība ūdenstūrisma 

EUR 50 973 

http://www.esfinanses.lv/
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popularizēšanas pasākumos – tematisko 
pielikumu sagatavošanā ievietošanai  
laikrakstos "Posimees" un "Diena".  

URBACT II 

Ilgtspējīgas 
investīcijas 

pilsētās Eiropā/ 
City Sustainable 

Investment in 
Europe/ CSI 

Europe 

- Noorganizēta starptautiska konference par 
valsts atbalstu FI ietvaros Rīgā, 04.2014; 

- Noorganizētas darba grupas (ULSG – RPR 
pašvaldību pārstāvji) sanāksmes/semināri par 
Finanšu instrumentiem, to izveides un 
attīstības formām un labās prakses; 
piemēriem, tai skaitā, ar projekta vadošajiem 
ekspertiem; 

- Izstrādāts Rīcības plāna projekts saskaņošanai 
(Rīcības plāna gala versijas saskaņošana – 
04.2015.). 

EUR 13 423 

URBACT II 

Pasākumi 
ilgtspējīgai 
pilsētvidei/ 

Urban Sustainable 
Environmental 

Actions/ USE Act 

- Noorganizēta starptautiska konference Rīgā, 
09.2014; 

- Noorganizētas darba grupas (ULSG – RPR 
pašvaldību pārstāvji), tai skaitā, ar URBACT 
programmas un projekta vadošajiem 
ekspertiem; 

- Izstrādāts Rīcības plāns „RPR teritoriju un 
vietu reģenerācijas rīcības plāns/ Rīgas 
metropoles areāla urbānās attīstības rīcības 
plāns” projekts saskaņošanai (Rīcības plāna 
gala versijas saskaņošana – 04.2015.). 

EUR 17 620 

ES Stratēģijas Baltijas jūras 
reģionam Sēklas naudas 

programma / EU Strategy 
for the Baltic Sea Region 

Seed Money Facility 

Dzīvojamas 
Baltijas pilsētas 
/Liveable Baltic 

Cities (LiveBaltic) 

- noorganizētas 2 darba sanāksmes ar projektā 
ieinteresēto pušu piedalīšanos: Rīgas Domes 
Būvniecības departamentā un Latvijas 
Universitātes Attīstības plānošanas 
departamentā; 

- Izstrādāts projektā pētāmās tēmas 
kopsavilkums un projekta ideja. 

EUR 19 221 

7.Pamatprogramma 
Pētniecības un tehnoloģiju 

attīstībai 2007.-2013.gadam 

Lietus ūdeņu 
monitorings un 
menedžments 
Baltijas jūras 

reģionā / 
Monitoring and 
management of 

flowing rain water 
in Baltic sea 

catchment areas 
(BalticFlows 

- Organizētas tikšanās starp klastera 
dalībniekiem, kā rezultātā definētas 4 
projektu idejas lietusūdens apsaimniekošanas 
uzlabošanai. 1.projektu ideja iesniegta BJR 
programmā; 

- Noorganizēta 12 pārstāvju dalība 
starptautiskā darba grupā kopīgu projektu 
attīstībai, kontaktu dibināšanai eksportspējas 
veicināšanai., 2.12.2014; 

- Veikta analīze par Rīgas plānošanas reģiona 
pilsētvides lietusūdens apsaimniekošanu un 
uzraudzību; 

- Veikta analīze par Rīgas plānošanas reģiona 
difūzās piesārņojuma slodzes uzraudzību un 
apsaimniekošanu – galvenajiem 
piesārņojuma avotiem, atbildīgajām 
institūcijām, uzraudzības mehānismiem, 
datubāzēm; 

- Veikta analīze par reģionu potenciālu  
pilsētvides lietusūdens apsaimniekošanā;  

- Informācijas apkopojums par pilsētvides 
miniatūrās tehnoloģijas pielietojuma 
izaicinājumiem un pieprasījumu; 

- Analīze par difūzo piesārņojuma slodžu 
miniatūro lietusūdens monitoringa 

EUR 39 940 
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tehnoloģiju pieprasījumu un izaicinājumiem; 
- Informācijas apkopojums par brīvprātīgo 

vides aktīvistu vēlmi iesaistīties ūdens 
kvalitātes mērījumu veikšanā – izmantojot 
miniatūrās tehnoloģijas (anketu 
apkopojums); 

- Informācijas apkopojums par  iedzīvotāju 
gatavību izmantot sociālos tīklus ūdens 
kvalitātes mērījumu atspoguļošanai (anketu 
apkopojums). 

Programma „Intelligent 
Energy Europe” 

Tālākizglītības 
programmas 

energoefektīvai 
būvniecībai 

Latvijā/ Build up 
Skills - FORCE 

 

- Noorganizētas divas projektu partneru 
tikšanās (15.04.2014 un 29.10.2014); 

- Izveidots ekspertu panelis darba pie mācību 
programmu izstrādes. Noorganizētas astoņas 
projektu ekspertu tikšanās pie mācību 
programmu izstrādei; 

- Izstrādāts mācību programmu ietvars un 
saturs. Izstrādātās mācību programmas 
prezentēts ieinteresētajām pusēm semināros 
un konferencēs;  

- Izstrādāts ziņojums par mācību programmu 
iespējamajiem finansēšanas mehānismiem.      

EUR 34 183 

Programma „Intelligent 
Energy Europe” 

Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 

siltumapgādē un 
dzesēšanā - 
stratēģiskas 

pieejas attīstība/ 
RES H/C SPREAD 

- Labās prakses identificēšana par ilgtspējīgiem 
atjaunojamo energoresursu  plāniem un 
pasākumiem partnerreģionos. Nodrošināta 
informācija par labās prakses piemēriem 
Latvijā; 

- Nodrošināta RPR pārstāvju dalība 2 partneru 
sanāksmēs; 

- RPR izveidota Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plāna izstrādes pārvaldības grupa Rīgas 
reģionā.   

EUR 8 583 

2.6. Informācija par pakalpojumiem  

2.6.1. Sniegto pakalpojumu veidi 

Rīgas plānošanas reģions pārskata periodā nav sniedzis maksas pakalpojumus ne 
juridiskām, ne fiziskām personām. Atbilstoši iestādes kompetencei, Rīgas plānošanas 
reģions sniedz šādus publiskus pakalpojumus:  

 Ieteikumu, rekomendāciju sniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē un citu attīstības dokumentu izstrādē – pašvaldībām, atsevišķos gadījumos 
ar plānošanas un attīstības dokumentu izstrādi saistītiem uzņēmumiem; 

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

 konsultācijas pašvaldībām projektu pieteikumu sagatavošanā, iesniegšanā;  

 tiek nodrošināta informācijas izplatīšana ar mājas lapas starpniecību un tajā 
ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem – izstrādātajām datu bāzēm, jaunumu 
saņemšanas iespējām e-pastā u.c.;  
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 tiek nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos; 

 tiek organizēta datu ievade Latvijas Digitālajā kultūras kartē. 

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

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

 starptautisko sadarbības partneru piesaiste; 

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

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

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

2.6.2. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā 

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

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

 

2.7. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 
efektīvas darbības nodrošināšanai 

Pārskata periodā iekšējo kontroli realizēja Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētājs un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs. Katru ceturksni 
tika sagatavota Rīgas plānošanas reģiona atskaite par iestādes 2014.gada darba plāna 
izpildi un iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Atskaite 
kalpoja kā informācijas pārskats analīzei, kuru veica Rīgas plānošanas reģiona vadība, 
lai noteiktu reģiona darba plāna izpildes gaitu un dažos gadījumos tā arī koriģēja 
iestādes darbību. Katru mēnesi Rīgas plānošanas reģiona vadībai tika iesniegta 
attiecīgā mēneša bilance, kas deva Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētājam un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājam skaidru 
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priekšstatu par finanšu izlietojuma plūsmu. Kopumā finanšu izlietojums bija vienmērīgs 
un atbilstošs apstiprinātajai budžeta tāmei, tādā veidā tika novērstas dažādas riska 
situācijas. 

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

Rīgas plānošanas reģions iestādes vadībā pielieto decentralizācijas principu. Ir 
izveidotas nodaļas, kur nodaļu vadītāji uzņemas administrēšanas un vadošā speciālista 
funkcijas. Tādejādi iestādes vadība varēja risināt Rīgas plānošanas reģiona darbības 
nodrošināšanas stratēģiskos jautājumus. 
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3. PERSONĀLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3.1.attēls. Rīgas plānošanas reģiona struktūra 2014.gadā 
 

Rīgas plānošanas reģionā 2014. gada beigās bija 33 darbinieki, no kuriem daļu 
nodarbina uz laiku, t.i. uz attiecīgā projekta ieviešanas periodu vai noslēgtā darba 
līguma termiņu. 

2014. gadā, pamatojoties uz sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Rīgas plānošanas 
reģionu un LR Kultūras ministriju, tika turpināta no LR Kultūras ministrijas pārņemto 
uzdevumu izpilde. Tika izveidota štata vieta uz laiku līdz 2014. gada 31. decembrim – 
kultūras darba koordinators. 
  

 
 

3.2.attēls. Darbinieku sadalījums pa dzimumiem no 2007.-2014. gadam 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

4.1.1. Administrācijas veiktie pasākumi 

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

Rīgas plānošanas reģiona mājas lapas darbības efektivitāti parāda mājas lapas 
apmeklētāju statistika pa gadiem, kopš izveidošanas (4.1.attēls). 

 
 

4.1.attēls. Mājaslapas www.rpr.gov.lv (un sākot no 2013.gada 1.janvāra arī mājaslapas 
www.ESfinanses.lv) apmeklējumu statistika laika periodā no 2009.janvāra - 2014.gada 
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Otra joma sabiedrības informēšanai par Rīgas plānošanas reģionu un tā uzdevumiem – 
darbs ar reģiona pašvaldībām un ar tām saistītajām institūcijām, izsūtot informatīvas 
vēstules, kā arī piesaistot nozaru speciālistus Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomes sēdēs, darba grupās specializētu jautājumu risināšanai. Informācija par Rīgas 
plānošanas reģionu, tā kompetenci, sadarbības veidiem un atbalsta saņemšanas 
iespējām tika nodrošināta, klātienē tiekoties ar pašvaldību vadītājiem un speciālistiem, 
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tādejādi nodrošinot tiešus kontaktus ar reģiona mērķauditoriju noteikto uzdevumu 
ietvaros. Tāpat sabiedrības informēšana notiek, īstenojot dažādas projektu aktivitātes, 
kuros Rīgas plānošanas reģions ir vai nu vadošais vai sadarbības partneris. 

2014.gadā Rīgas plānošanas reģiona administrācija piedalījās Latvijas pašvaldību 
savienības izsludinātā konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2014” organizēšanā. 
Konkurss notiek divās kārtās – reģiona un valsts mērogā. Lai noteiktu un izvirzītu 
pretendentus 2.konkursa kārtai, Rīgas plānošanas reģions izveidoja konkursa 1.kārtas 
vērtēšanas komiteju, ko veidoja pieci pārstāvji no plānošanas reģiona administrācijas 
un četri plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāji. Komitejas uzdevums bija ne tikai 
iepazīties un izvērtēt iesūtītās pašvaldību pieteikuma anketas, bet arī apmeklēt 
pašvaldības - konkursa dalībnieces. Šādā veidā tika nodrošināts, ka Rīgas plānošanas 
reģions klātienē tiekas gan ar pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, gan 
aktīvajiem vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO pārstāvjiem, diskutējot par 
vietējās teritorijas attīstības potenciāla un izaugsmes jautājumiem.   

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

4.1.2. ES struktūrfondu informācijas centra aktivitātes  

Lai veicinātu sabiedrības informētību par Rīgas RSIC darbību Rīgas reģiona pašvaldību 
un sadarbības organizācijās, pašvaldību mājaslapās izvietoti Rīgas RSIC baneri. Papildus 
informācija par Rīgas RSIC un tā organizētajiem pasākumiem tika ievietota dažādos 
interneta ziņu portālos. 

Ik nedēļu Rīgas RSIC sagatavo ES fondu jaunumu lapu, kurai gada laikā pieaudzis 
abonentu skaits līdz 4100 e-pastu adresēm. Jaunumu lapā ietvertas katras nedēļas 
aktuālākā informācija par dažādiem projektu konkursiem pašvaldībām, komersantiem, 
biedrībām, fiziskām personām, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, valsts iestādēm, 
juridiskām personām, kā arī jauniešiem. 

Nozīmīgs Rīgas RSIC pakalpojums sabiedrībai ir iespēja klātienē saņemt individuālas 
bezmaksas konsultācijas, kuru unikalitāte ir kompleksa informācija par visu ES fondu 
(gan ES struktūrfondiem, Teritoriālās sadarbības programmām, Lauku attīstības 
programmu u.c.) atbalsta iespējām savai idejai. 2014.gadā šo pakalpojumu izmantoja 
vairāk nekā 400 interesentu. 

Komunikācijā ar sabiedrību pārskata periodā tika izmantota arī interneta vietne 
www.ESfinanses.lv, kur uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības vai jebkurš 
interesents var atrast sev interesējošo informāciju par ES fondiem. Kā arī ES 
struktūrfondu datu bāze, kur jebkurš interesents var viegli pārskatīt aktuālos un 
plānotos projektu konkursus. Interneta vietnes www.ESfinanses.lv unikālo apmeklētāju 
skaits vidēji ir vairāk kā 4590 unikālo mājaslapas apmeklējumu skaits mēnesī, 
2014.gadā sasniedzot 55 107 unikālo mājaslapas apmeklētāju skaitu. 

Kopumā Rīgas RSIC aizvadītajā gadā organizējis vairāk kā 14 seminārus un informatīvos 
pasākumus. Atsauksmes rāda, ka semināru laikā ar Rīgas RSIC atbalstu, daudzi 

http://www.esfinanses.lv/
http://www.esfinanses.lv/
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apmeklētāji no projektu idejai tikuši līdz projektu ieviešanas uzsākšanai, un veiksmīgi 
īstenojuši iecerēto. 

2014.gada laikā tika izsūtītas 9 preses relīzes medijiem par struktūrfondu un RSIC 
aktualitātēm. 

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

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

4.3.  Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

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

Lai informētu arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, Rīgas RSIC pārskata periodā 
organizējis 14 informatīvos pasākumus Rīgā, Ogrē, Kandavā, Limbažos, Jaunpilī, Ikšķilē 
un citās vietās, kas aptvēra plašu interešu jomu. Pārskata periodā Rīgas RSIC ir 
sadarbojies ar Rīgas NVO namu, veicinot NVO informētību par projektu ieviešanu un ES 
finansējuma piesaistes iespējām. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar lauku nevalstisko 
sektoru, VRG tīklu, kura kompetencē ir LEADER aktivitāšu ieviešana lauku teritorijā, 
veicinot lauku attīstību un iedzīvotāju aktivitāti. 
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5. NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI 

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

5.1.1.  Teritorijas plānošana 

 Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 
izstrādes pabeigšana un apstiprināšana; 

 Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes 
pabeigšana un apstiprināšana; 

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

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

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

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

 informatīvie pasākumi pašvaldībām un konsultācijas plānošanas jomā; 

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

 Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādāšana” ieviešana. 

5.1.2.  Administrācijas darba nodrošināšana 

Saskaņā ar iestādes Darba plānu 2015.gadam, plānots nodrošināt iestādes 
administrācijas darbu, organizēt Attīstības padomes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī, 
organizēt Konsultatīvā komisijas un Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēdes, 
nodrošināt padomes, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
citu valsts institūciju lēmumu, rīkojumu un citu normatīvo dokumentu izpildi, 
nodrošināt līdzdalību Nacionālajā reģionālās attīstības padomē, kā arī nodrošināt 
līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / 
komisijās. 

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

Jaunu štata vietu izveide tiks pieļauta tikai gadījumā, ja tiks uzsākti jauni projekti vai 
jaunu funkciju realizēšana. 
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5.1.3. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 
nodrošināšana 

 ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšana pašvaldību, NVO 
pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem, un citiem interesentiem Rīgas plānošanas reģionā. 
Kopumā paredzēts informēt vismaz 4000 cilvēkus un konsultēt vismaz 250 cilvēkus 
par ES fondu piedāvātajām iespējām; 

 Organizēt seminārus un informatīvās dienas, kas veicina Eiropas Savienības fondu 
finansējuma apguves efektivitāti – plānots organizēt vismaz 15 pasākumus ES fondu 
jautājumos. 

Lai nodrošinātu ikvienam interesentam ērti apskatāmu un interesēm atbilstošu 
informāciju par ES fondu piesaistes iespējām, paredzēts pilnveidot digitālo ES fondu 
apguvi raksturojošu projektu karti interneta vietnē www.ESfinanses.lv, papildinot 
esošos datus. Rīgas RSIC mājas lapu paredzēts papildināt ar informāciju par dažādiem 
finanšu avotiem. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs savu 
prioritāšu realizēšanai pakalpojumus sniegs ne tikai esošā valsts budžeta ietvaros, bet 
arī ES struktūrfondu tehniskā palīdzības projekta ietvaros. 

5.1.4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā 

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

 Sagatavot priekšlikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas 
maksas) izmaiņām reģionālajos maršrutos; 

 Apsekot autobusu pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā, sagatavojot attiecīgi 
priekšlikumus par esošo pieturvietu uzlabošanu un jaunu izbūvi, kā arī iekļaušanu 
maršrutu autobusu kustības sarakstos;  

 Dokumentu un materiālu sagatavošana Sabiedriskā transporta padomes sēdei. 

5.1.5. Kultūras attīstības jautājumu koordinēšana reģionā 

Plānots, ka 2015. gadā tiks noslēgts jauns deleģējuma līgums sadarbībai ar LR Kultūras 
ministriju, lai turpinātu darbu ar Latvijas Digitālo Kultūras karti. 

Citu aktivitāšu ieviešana tieši atkarīga no resursu pieejamības, t.sk., finansējuma no LR 
Kultūras ministrijas, kā arī citiem resursiem, piemēram, projektiem. 

 

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

5.2.1. 2015.gadā plānotie starptautiskie ES finansētie projekti 

Plānots, ka 2015. gadā Rīgas plānošanas reģions uzsāks projekta „Zaļā publiskā 
iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām 
pārmaiņām”/ Green Public Procurement Supporters for innovative and sustainable 
institutional change (GreenS), ko finansē Eiropas Savienības “Horizonts 2020” 
programma ieviešanu sākot ar 2015.g.2.ceturksni. 

http://www.esfinanses.lv/
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5.2.2. 2015.gadā plānoto starptautisko ES finansēto projektu izstrāde 

2015.gadā Rīgas plānošanas reģions ES finansējuma piesaistei iesniegs šādus projektus:   
 

 Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam 

  „LiveBalticCampus: Akadēmiskās pilsētiņas kā līdzdalības pilsētplānošanas 
dizaina laboratorijas/LiveBalticCampus: Campus Areas as Labs for Participative 
Urban Design; 

 „Viedās mazās ostas/Smart Ports”. 

 

Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam 

 Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridora tīkls kā reģiona 
savienotājs/North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe); 

  „Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras 
reģionā/Smart Blue Regions: smart specialisation and blue growth in the BSR”; 

 „Lietus ūdens apsaimniekošanas metodes un iniciatīvas ilgtspējīgas pilsētvides 
attīstībai/Storm water management methods and incentives for sustainable 
city planning (SWAM); 

  „EmpInno: Viedajā stratēģijā balstīta Inovatīvas biznesa atbalsta sistēmas 
veidošana un attīstība reģionālajos centros/ Empowering for Innovation and 
Growth in Medium-Sized Cities and Regions( EmpInno); 

 „Baltijas jūras reģiona apgaismošana – pilsētas sekmē ilgtspējīgu un viedu 
apgaismojumu risinājumu izmantošanu pilsētvidē /Lighting the Baltic Sea 
Region – Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban 
lighting solutions (LightingBSR)”. 

 

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

 Moderna un pievilcīga mazo ostu tīkla attīstība Rīgas un Kurzemes plānošanas 
reģionā/Modern and attractive small ports network in Riga and Kurzeme 
region.  

 

Life+ programma  

 Zaļā infrastruktūra gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā 
stāvokļa uzlabošanai Rīgas plānošanas reģiona apdzīvotajās teritorijās. 

 
5.2.3. Plānošanas dokumentu un rīcības plānu izstrāde 

 

 Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīga attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrāde 
un apstiprināšana; 
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 Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un 
apstiprināšana; 

 Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plāna RPR Baltijas jūras piekrastei 
izstrāde; 

 Rīgas plānošanas reģiona rīcības plāna izstrāde finanšu instrumentu izveidei 
pilsētvides attīstības nodrošināšanai; 

 Rīgas plānošanas reģiona teritoriju un vietu reģenerācijas rīcības plāna izstrāde. 

 

5.3. Iestādes finanšu saistības 

 

Rīgas plānošanas reģionam 2014.gadā nebija kredītsaistību. 
 

 

 


