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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, tās lēmējorgāns ir Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības padome. Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi līdz 07.08.2013. 
veidoja 14 vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē izvirzīti pārstāvji, savukārt pēc Rīgas plānošanas 
reģiona 07.08.2013. kopsapulces Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi veido 35 vietējo 
pašvaldību vadītāju kopsapulcē izvirzīti pārstāvji. Rīgas plānošanas reģions darbojas saskaņā ar 
15.09.2006. apstiprināto nolikumu, pēdējie nolikuma grozījumi izdarīti 07.08.2013. 

Plānošanas reģionu teritorijas nosaka Ministru kabinets (05.05.2009. MK noteikumi Nr.391 
„Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”) (sk. 1.1.att.) 
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1.1.att.: 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;  
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• sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 
kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem;  

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

• izvērtē 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. 
 

Lai reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā nodrošinātu koordināciju un sadarbību ar 
nacionālā līmeņa institūcijām un plānošanas reģionu, Rīgas plānošanas reģionā ir izveidota Rīgas 
plānošanas reģiona sadarbības komisija. Jāatzīmē, ka 2013. gadā Sadarbības komisijas sēdes nenotika 
līdzekļu taupības nolūkā. 

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. 
Ņemot vērā, ka 2013.gadā notika pašvaldību vēlēšanas, noorganizētas divas 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. Ņemot 
vērā, ka 2013.gadā notika pašvaldību vēlēšanas, noorganizētas divas Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas 
pašvaldību sadarbības komisijas sēdes.   

 

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 organizēšana Rīgas plānošanas reģiona teritorijā 
(uzdevuma izpilde tika uzsākta ar 2010. gada 2. janvāri, pamatojoties uz Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 14. punktu); 

• 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 2013.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 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 

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

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

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 izstrādes vadība; 
• 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; 
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• 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 reģionālajos vietējās nozīmes 
maršrutos Rīgas plānošanas reģionā 

• Rīgas plānošanas reģiona vietējo maršrutu tīkla plānošana un pārzināšana, tā 
uzturēšana, attīstīšana un pilnveidošana; 

• Iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana maršrutu tīkla 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos; 

• No valsts budžeta sabiedriskajam transportam piešķirto finanšu līdzekļu 
apsaimniekošana; 

• Tiesiskuma nodrošināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā; 
• Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas datu bāzē ievadītās informācijas par reģionālo 

vietējās nozīmes maršrutu reisiem aktualizēšana; 
• Sadarbība ar citām valsts iestādēm un pašvaldībām. 

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. 5.1-10-3 (turpmāk – Līgums), noslēgtu 2013.gada 

26.februārī starp LR Kultūras ministriju un Rīgas plānošanas reģionu, 2013.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; 
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• apzinājis un sagatavojis nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu 
Rīgas plānošanas reģionā atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 

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 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.-2010.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. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
Rīgas plānošanas reģionam funkciju realizēšanai 2013.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” Ls 185 
452 apmērā. Budžeta programma ir izpildīta 100 % apmērā. 

2013. gadā VARAM finansējums projektiem tika piešķirts: 

Eiropas Sociālās fonda projektu un programmu īstenošanai – Ls 31 450 

• Projekts "ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības 
pilnveide Rīgas plānošanas reģionā" III – Ls 2435 

• Projekts „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot 
kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” – Ls 29 015  

Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007-
2013) Ls 188 192 

• Projekts „Senās kulta vietas kopīgai identitātei Baltijas jūras krastos (CULT 
IDENTITY)” Centrālā Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programma (2007-
2013) – Ls 25 240 

• Projekts „Globālās vīzijas nodrošināšana Baltijas videi draudzīgo tehnoloģiju jomā” 
(GLOBAL VISION) Centrālā Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programma 
(2007-2013)– Ls 21 724 

• Projekts „Inovatīvi pakalpojumi pasaules talantu piesaistei Baltijas jūras reģionam” 
(EXPAT) Centrālā Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programma (2007-
2013) – Ls 43 068 

• Projekts „Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā” (CSI Europe) URBACT II – Ls 
17 570 

• Projekts „Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei” (USE ACT) URBACT II - Ls 21 084 
• Projekts „Ūdens tūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un 

Igaunijā (RIVERWAYS) Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma (2007-
2013) - Ls 59 506 

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) – Ls 60 000 

• Eiropas sociālā fonda/ Eiropas reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā 
palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbība 
nodrošināšanai – Ls 60 000 

 
Papildus minētajam, pārskata periodā Rīgas plānošanas reģionam tika piešķirts finansējums Ls 

4 500 apmērā, saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts ar Kultūras ministriju par kultūras funkciju 
veikšanu Rīgas reģionā. Finansējumu piešķir Kultūras Ministrija. Funkcija izpildīta par 100 %. 

Rīgas plānošanas reģionam Satiksmes ministrija 2013.gadā piešķīra dotāciju par bezmaksas 
pārvadātajiem pasažieriem un dotāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajā 
vietējās nozīmes maršrutu tīklā – Ls 2 911 795. Saņemtā dotācija saskaņā ar RPR Sabiedriskā 
transporta komisijas sēdes lēmumiem tika pārskaitīta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 
– A/S Cata, A/S Taksometru parks, SIA Ogres autobuss, SIA Ekspress Ādaži, SIA Galss Buss, SIA 
Tukuma auto, SIA Taksi EDJ. Funkcija izpildīta 88% apmērā. 

2.1. tabula 



9 

 

Iestādes finanšu darbības rādītāji laika periodā no 2009.-2013.gadam  

Nr.p.k  Uz 31.12.2009. Uz 31.12.2010. Uz 31.12.2011. Uz 31.12.2012. Uz 31.12.2013. 

1 Aktīvi: 205843 230471 224389 659351 216492 

1.1. Ilgtermiņa 
ieguldījumi 35741 107379 43373 8656 9100 

1.2. Apgrozāmie 
līdzekļi 170102 123092 181016 650695 207392 

2 Pasīvi: 205843 230471 224389 659351 216492 

2.1. Pašu kapitāls 127607 127173 37459 -19780 -15102 

2.2. Kreditori 78236 103298 186930 679131 231594 

 
2.2.tabula 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums laika periodā no 2010.-2013.gadam 

Nr.p. 

k. 
 

2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

1 Ieņēmumi 
(kopā): 

 

4050218 

 

4074895 
3861522 3861522 4516770 4516770 4011298 4011298 

1.1. 

Transferti starp 
padotības 
iestādēm 
(2010.-2013.g.) 

452060 452060 496249 496249   465094 465094 

1.2. Transferti starp 
valsts iestādēm 3598158 3598158 3147918 3147918 4037336 4037336 2916295 2916295 

1.3. Citi pašu 
ieņēmumi 

 

 

 

6630 
  17722 17722 63103 63103 

1.4. 
Ārvalstu 
finanšu 
palīdzība 

 18047 217356 217356 461712 461712 566806 566806 

2 Izdevumi 
(kopā): 4050218 4033819 3805920 3805920 4047577 4047577 4449164 4449164 

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

4050218 4031605 3804889 3804889 4046597 4046597 4444494 4444494 

2.1.1. Atlīdzība 287600 287578 340852 340852 391336 391336 352040 352040 

2.1.2. Komandējumi 16000 14742 30257 30257 47590 47590 29685 29685 

2.1.3. Subsīdijas un 
dotācijas 3593658 3593658 3143418 3143418 3065228 3065228 3508151 3508151 
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Nr.p. 

k. 
 

2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

2.1.4. Preces un 
pakalpojumi 152960 117215 156437 156437 219440 219440 173567 173567 

2.1.5. 
Citi izdevumi 
no 
pamatdarbības 

 18412 69999 133925 323983 323983   

2.2. 

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

 

 

 

2214 
1031 1031 980 980 4670 4670 

2.2.1. Nemateriālie 
ieguldījumi         

2.2.2. Pamatlīdzekļi  2214 1031 1031 980 980 4670 4670 

3 Nodarbinātība: 30 34 37 37 37 37 37 37 

3.1. 
faktiskais 
nodarbināto 
skaits 

30 34 35 36 37 37 37 37 

3.2. Vidējā darba 
alga 653 653 666 666 656 656 512 512 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pārskata periodā ir samazinājušies iestādes kopējie ieņēmumi, 
savukārt izdevumi ir palielinājušies. Tas skaidrojams ar to, ka 2013. gadā tiek nobeigtas vairāku 
projektu aktivitātes, sekojoši tika apgūts viss projektos paredzētais finansējums. 

Atsevišķi pa izdevumu veidiem ir vērojams samazinājums, kas ir skaidrojams ar projektu 
ieviešanas aktivitātēm, kas 2013.gadā tika veiksmīgi pabeigti. Pārskata periodā vidējais darbinieku 
skaits ir palicis iepriekšējo periodu līmenī. Projektu ieviešanā nodarbinātie darbinieku ir pieņemti 
darbā uz attiecīgo projektu ieviešanas laiku, gan arī īslaicīgu darbu veikšanai. Projektos iesaistītās 
personas nodarbinātas uz nepilnu darba laiku. 

Izpildot likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
2009.gadā”, iestādes atalgojuma fonds 2009.gadā tika samazināts par 20% salīdzinājumā ar 2008.gadu, 
kā rezultātā 2010.gadā, 2011.gadā , 2012.gadā un 2013.gadā atalgojuma fonds netika paaugstināts. 
 

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 2013.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. 2013.gadā tika sniegti nosacījumi un atzinumi par 
vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību Rīgas 
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, 
nosacījumi un atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem, 
atzinumi par plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskatiem, atzinumi pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem un vietējās rīcības grupu attīstības stratēģijām un to grozījumiem, kā arī 
vietējo pašvaldību projektu iesniegumiem finansējuma saņemšanai no dažādiem finanšu avotiem 
(2.1.att.). 

 

 
2.1.att. RPR Telpiskās plānošanas nodaļas sniegto nosacījumu, atzinumu un izvērtējumu struktūra 2013.gadā. 

 
Tika veikta pieredzes apmaiņa un metodiskais darbs plānošanas jomā, organizētas tikšanās ar 

pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, sniegtas konsultācijas par teritorijas attīstības 
plānošanas jautājumiem. Attīstības plānošanas sadarbības aktivitāšu veicināšanai būtisku pienesumu 
nodrošināja ESF projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot 
kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” ieviešana. 2013.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 datu bāzi, 
informāciju par plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas aktivitātēm, attīstības uzraudzības 
pārskatus un veiktos pētījumus, kā arī informāciju par sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem. 
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Rīgas plānošanas reģions strādāja pie reģiona statistikas teritoriju sistēmas un investīciju 
teritoriju izveides 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 (sk. 2.2.att.):  

• 2 republikas nozīmes pilsētas; 
• 28 novadi. 

Līdz 2013.gada 7.augustam Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome veica pienākumus 14 
pārstāvju sastāvā. 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 Jūrmalas pilsētas domes, Baldones, Mārupes, Ropažu, 
Limbažu, Salacgrīvas, Tukuma, Engure, Ogres un Ķeguma novadu domēm. Šāds attīstības padomes 
sastāvs izveidots, ņemot vērā līdzsvarotu iedzīvotāju skaita pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības padomē. 
 

 
2.2. att.: Rīgas plānošanas reģiona administratīvais iedalījums 

 

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 
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specifikai pārstāvēts reģiona viedoklis gan ES struktūrfondu programmās pieteikto projektu 
izvērtēšanā, gan ES fondu līdzekļu sadalē. 

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 un citām valstīm. Galvenās jomas, kurās tiek 
īstenoti starptautiskās sadarbības projekti ir energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi, tūrisma 
attīstība, videi draudzīgo tehnoloģiju attīstības sekmēšana, uzņēmējdarbības sekmēšana, 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. 

Neskatoties uz resursu samazinājumu, pārskata periodā iestāde ir izpildījusi savus uzdevumus 
saskaņā ar iestādes Darba plānu 2013.gadam. 

2.2.3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana reģionālajos vietējās nozīmes 
maršrutos Rīgas plānošanas reģionā 

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, Rīgas plānošanas reģions veic 
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu maršrutu tīkla 161 reģionālajā vietējās nozīmes 
maršrutā, tai skaitā 20 maršrutos, kas nodrošina pārvietošanos novadā ietilpstošo pilsētu teritorijās. 
Plānojot maršrutus un organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus, tiek ņemtas vērā pašvaldību un 
iedzīvotāju intereses. 

Veiktie pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai: 

• Analizēta situācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā reģionālajā maršrutu 
tīklā; 

• Izstrādāti priekšlikumi un sagatavoti lēmumu projekti izskatīšanai un lēmumu 
pieņemšanai Sabiedriskā transporta komisijas sēdēs reģionālā maršrutu tīkla 
optimizācijai;  

• Veikti grozījumi reģionālajā maršrutu tīklā, 35 no maršrutiem slēdzot 95 reisus, atklājot 
no jauna 102 reisus un grozot 94 reisus; 

• Veikti aprēķini valsts dotāciju sadalei un piešķiršanai sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušo zaudējumu segšanai un par bez maksas pārvadāto 
pasažieru dotēšanai; 

• Veikti aprēķini sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem maksimālo 
kompensējamo izmaksu noteikšanai;  

• Veiktas pārbaudes un pieprasīti paskaidrojumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem par pārskatos iekļautajām pakalpojumu sniegšanas izmaksām un to 
atsevišķo uzskaiti;  

• Aktualizēta informācija par reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklu Vienotās biļešu 
tirdzniecības sistēmas datu bāzē;  

• Uzturēts un papildināts izstrādātais maršrutu tīkla kartogrāfiskais materiāls. 
Šī uzdevuma veikšanai 2013.gadā tika piešķirti Ls 40 000,-. 
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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. 

2013. gadā Rīgas RSIC apkopoja informāciju par ES fondiem, informēja vairāk kā 4263 
personas un klātienē konsultēja vairāk kā 400 interesentus par ES fondu iespējām, kā arī sagatavoja un 
izsūtīja iknedēļas ES fondu jaunumu lapas. Veikta Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas RSIC 
atpazīstamības nodrošināšana t.i., reprezentācijas materiālu sagatavošana un iespiešana, informatīvā 
stenda izgatavošana, noorganizēti 22 informatīvi semināri un 1 konference par ES fondu jautājumiem, 
veikts Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings, noorganizēta 1 koordinācijas sanāksme. RSIC 
darbinieki 2013.gadā piedalījās 2 reģionālajās koordinācijas darba sanāksmēs Jelgavā un Rojā. 

SIA "Latvijas Fakti" 2013.gada nogalē veiktajā aptaujā „Sabiedrības informētība par ES fondu 
līdzekļu apguvi Latvijā” gandrīz visi respondenti (93,1%), kuri izmantojuši ES struktūrfondu reģionālo 
informācijas centru pakalpojumus, tos vērtējuši pozitīvi. Šis 2013. gadā veiktais pētījums parāda, ka 
ES struktūrfondu reģionālajos informācijas centros sniegtie pakalpojumi tika vērtēti pozitīvāk nekā 
iepriekšējos (kopš 2006.g.) pētījumos – vērojams lielākais pozitīvo un mazākais negatīvo vērtējumu 
īpatsvars. 

 

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 23 jauni objekti sadaļā „Kultūrvēsturiskās vietas”; 
• Ievadīti 33 jauni objekti sadaļā „Radošās industrijas”; 
• Aktualizēti nozīmīgākie kultūras pasākumi Rīgas plānošanas reģionā 2013. un 2014. 

gadā; 
• Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 15 radošajām industrijām; 
• Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par 20 nevalstiskajām organizācijām; 
• Apzināta un sagatavota informācija par kultūras tūrisma produktu klāstu Rīgas 

plānošanas reģionā; 
• Pārbaudīta, precizēta un izlabota informācija par jau esošajiem 55 kultūrtūrisma 

maršrutiem Rīgas plānošanas reģionā; 
• Ievadīti 30 jauni kultūrtūrisma maršruti par Rīgas plānošanas reģiona 

kultūrvēsturiskajām vietām. 
LR Kultūras ministrijas deleģētā uzdevuma izpildei 2013. gadā tika saņemti 4500,00 LVL. 

 

http://www.esfinanses.lv/
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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 2013. 
gadā (interesentiem atskaites pieejamas iestādes mājas lapā www.rpr.gov.lv vai Rīgas plānošanas 
reģiona administrācijā). 

 

2.2.6.1. Projekti, kuru ieviešana pabeigta 2013. gadā 

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

„Globālās vīzijas nodrošināšana Baltijas videi draudzīgās tehnoloģijas jomā”, Centrālās 
Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programma 2007.-2013.gadam, īstenošanas laiks: 01.2011.-
08.2013. Rīgas plānošanas reģions ir viens no projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir 
Orebro universitāte Zviedrijā, kā arī projekta partneris ir Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija). 
Projekta mērķis ir paaugstināt inovatīvu videi draudzīgu produktu un pakalpojumu izaugsmes iespējas 
mazos un vidējos uzņēmumos. Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes: Noorganizēts 
kontaktu veidošanas forums Rīgas reģionā ar mērķi intensificēt videi draudzīgo tehnoloģiju 
uzņēmumu, atbalsta institūciju, valsts un pašvaldības iestāžu savstarpējo sadarbību 2013.g. 22.maijā 
Rīgā 70 dalībniekiem; Nodrošināta Rīgas plānošanas reģiona pārstāvju (7 dalībnieki) dalība projekta 
noslēguma pasākumā 2013.g.21.augustā Tallinā; Izstrādāti trīs analīzes ziņojumi par videi draudzīgo 
tehnoloģiju attīstību Rīgas plānošanas reģionā: (1) „Atjaunojamo energoresursu potenciāla analīze 
Rīgas plānošanas reģionā un rekomendācijas to attīstīšanai 2014.-2020.gadā”; (2) „Videi draudzīgo 
tehnoloģiju pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā”; (3) Ilgtspējīgs 
energoresursu attīstības rīcības plāns Rīgas plānošanas reģionam 2014.-2020.gadam” un Vadlīnijas 
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām; Izstrādāts mārketinga materiāls latviešu un angļu valodā videi 
draudzīgo tehnoloģiju uzņēmumu Rīgas reģionā mārketingam. Vairāk informācijas par projektu: 
www.global-vision.se un Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā. 

 

„Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte/Cult Identity”, Centrālā 
Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programma, īstenošanas laiks: 12.2010.-
08.2013. Rīgas plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris, nodrošinot sadarbību un projekta 
ieviešanu starp 6 projekta partneriem, t.sk., 1 no Igaunijas un 1 no Zviedrijas. Pārskata periodā 
projekta ieviešana joprojām virzīta uz mērķa sasniegšanu - veicināt tūrisma attīstību iesaistītajos 
reģionos, kā resursu izmantojot senās kulta vietas un ar šiem objektiem saistīto nemateriālo kultūras 
mantojumu. Turpinot 2012.gadā izstrādātā e-muzeja attīstību, dati tika pilnveidoti, koriģēti, izveidota 
interaktīvā maršrutu plānošanas iespēja. Lai nodrošinātu e-muzeja un RPR atpazīstamību, 2013.gadā 
tika nodrošināta projekta prezentācija 3 starptautiskos tūrisma gadatirgos ar unikālu informācijas 
stendu un publicitātes materiāliem, noorganizētas 6 žurnālistu vīzītes gan uzņemot žurnālistus no citu 
partneru reģiona RPR un popularizējot tajā izveidotos pilotmaršrutus, gan nodrošinot mūsu reģiona 
mediju pārstāvju dalību citu reģionu arganizētajos pasākumos. Kā īpaša aktivitāte minama 9 
informatīvi izglītojošo TV raidījumu cikla filmēšana un pārraide nacionālas nozīmes TV kanālā – LNT 
2013.gada nogalē. Infrastruktūras attīstībai tika uzstādītas 16 ceļa norādes zīmes un 5 informācijas 
stendi 3 valodās pie projekta mēŗka objektiem. 

http://www.rpr.gov.lv/
http://www.global-vision.se/
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„Inovatīvi pakalpojumi ārvalstniekiem – vieglāka piekļuve Centrālajam Baltijas jūras 
reģionam (EXPAT)”, Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG 
IVA, īstenošanas laiks: 01.2012.-12.2013. Projekta vispārējais mērķis ir veidot Centrālās Baltijas jūras 
reģionu (turpmāk tekstā – CBJR) kā pievilcīgu dzīvesvietu starptautiskiem talantiem un ārvalstu 
studentiem. Projekta rezultatīvais mērķis ir kopējas platformas izveide inovatīvu pakalpojumu 
sniegšanai (tā saucamie „soft-landing” un „soft-departure” pakalpojumi) ar mērķi uzlabot sadarbību 
starp starptautiskiem darba meklētājiem (ekspatiem), vietējiem iedzīvotājiem, kā arī privāto un 
publisko pakalpojumu sniedzējiem. Platforma nodrošinās inovatīvu pakalpojumu apmaiņu un 
izmantošanu, veicinot sociālā tīkla veidošanu un darbaspēka attīstību CBJR. Platforma nodrošinās 
ekspatiem un viņu ģimenēm vieglāku pieeju nodarbinātības iespējām un labākai dzīves kvalitātei 
CBJR. Vadošais partneris projektā: Uusimaa Reģionālā padome, Somija. RPR ir projekta partneris. 
Latviju pārstāv arī Latvijas Universitāte. Projekta mērķa grupas: „Soft landing” pakalpojumu sniedzēji 
CBJR (sabiedriskais un privātais pakalpojumu sektors, reģionālie spēlētāji,augstskolas), ekspati 
(speciālisti, studenti), kuri dzīvo CBJR vai kuri plāno tur apmesties, sabiedriskā un privātā sektora 
pārstāvji un sabiedrība kopumā. Projekta aktivitātes organizētas 4 darba pakās un vērstas uz integrētas 
un kvalitatīvas izglītības sistēmas attīstību, sekojot globalizācijas tendencēm un studentu, pasniedzēju 
un darbaspēka mobilitātei. Informācija: http://www.expatproject.info. 

 

67.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti. 

Programma „Intelligent Energy Europe” / IEE 

„Build up Skills – Latvija”, programma „Intelligent Energy”, īstenošanas laiks: 11.2011.-
04.2013. Projekta mērķis ir sekmēt būvniecības izglītības attīstību, tādejādi veicinot Latvijas valsts 
definēto ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķu sasniegšanu. Projekts tiek ieviests 18 mēnešu ilgā 
periodā sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, kā arī 
Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, 
Latvijas Vides investīciju fondu un Latvijas Būvnieku asociāciju. 2013. gadā svarīgākās projekta 
aktivitātes:  

• izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju 
paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”. 

• noorganizēta nacionāla līmeņa konference vadlīniju un rīcības plāna apstiprināšanai. 
• Rīcības plāna tālākai ieviešanai nozīmētas atbildīgās kontaktpersonas. Vairāk 

informācijas par projektu: www.rpr.gov.lv 
 

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda projekti  

„ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide 
Rīgas plānošanas reģionā III”, Eiropas Sociālais fonds, īstenošanas laiks: 06.2012.-03.2013. Projekta 
mērķis ir panākt Rīgas plānošanas reģiona un tā teritorijā esošo pašvaldību aktīvu un kvalitatīvu 
līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu 
projektu un pasākumu īstenošanā, lai sekmētu Rīgas plānošanas reģiona teritorijas sociāli-ekonomisko 
izaugsmi, efektīvāk izmantojot Eiropas Savienības fondu un citu ārējās palīdzības finanšu instrumentu 
līdzfinansēto projektu sniegtās iespējas. 2013. gadā sasniegtie projekta rezultāti: Sekmīgi noorganizēti 
un novadīti trīs mācību semināri: "Finansējuma piesaiste no ES teritoriālās sadarbības un Eiropas 
Kopienas programmām", "ES finansējums 2014.-2020. gadā - iespējas, prioritātes, politikas", "ES 
politikas dokumenti, to skaidrojumi un ieviešana vietējā līmenī". 

 

http://www.expatproject.info/
http://www.rpr.gov.lv/
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„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu 
attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā”, Eiropas Sociālais fonds, īstenošanas laiks: 
01.01.2013. – 31.12.2013. Projekta īstenošanas sadarbības partneris bija Kurzemes plānošanas reģions. 
Ieviešot projekta aktivitātes, sniegts ieguldījums kvalitatīvas attīstības plānošanas kapacitātes 
stiprināšanā gan attiecībā uz Rīgas plānošanas reģiona administrācijas, gan reģiona pašvaldību 
attīstības plānošanas speciālistiem un politiķiem. Projekta ietvaros: 

• izstrādāts metodoloģiskais materiāls „Attīstības plānošana pašvaldībās. Metodoloģiskais 
materiāls Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
un attīstības programmu izstrādei”, ietverot specifiskas plānošanas metodes un 
vadlīnijas piekrastes, lauku un Pierīgas pašvaldībām; 

• izstrādāts pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un 
uzraudzībā vietējā līmenī; 

• izstrādāta koncepcija statistikas teritoriju sistēmas izveidei Rīgas plānošanas reģionā; 
• izveidota reģiona statistikas teritoriju datubāze, nodrošinot statistikas teritoriju 

datubāzes publisko pieejamību un izveidojot Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē 
sadaļu „Statistikas teritorijas”(www.rpr.gov.lv/stat-teritorijas) un sadaļu „Investīciju 
teritorijas” (www.rpr.gov.lv/investiciju-karte); 

• noorganizēti 11 apmācību semināri, tai skaitā 3 divu dienu semināri, pilnveidojot 
pašvaldību attīstības plānotāju zināšanas un prasmes kvalitatīvā attīstības plānošanā un 
iedzīvotāju iesaistes mehānismu izmantošanā, kā arī stiprinot pašvaldību politiķu 
izpratni par kvalitatīvas plānošanas nozīmi līdzsvarotas, labklājīgas teritorijas 
veidošanā. 

• Papildus informācija par projekta ieviešanas aktivitātēm un pētījumiem pieejama Rīgas 
plānošanas reģiona interneta vietnē www.rpr.gov.lv, sadaļas „RPR projekti” izvēlne 
„Publisko pakalpojumu pieejamība RPR”. 

 

2.2.6.2. 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.-
01.2015. 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 periodā projekta 
ietvaros tika veikta situācijas pārskata pētījums par ūdenstūrisma pakalpojumu pieejamību, 
ūdenstūrismam pieejamajām ūdenstilpnēm, potenciālajiem ūdenstūrisma produktiem ar komerciālu 
potenciālu u.c. Rīgas plānošanas reģionā. Informācija apkopota, gan veicot pieejamo informācijas 
resursu analīzi, gan organizējot diskusijas ar mērķa grupām pa upju baseiniem. Paralēli pētījumam, 
reģions nodrošināja konsultatīvo atbalstu reģiona pašvaldībām iepirkumu sagatavošanā un 
infrastruktūras komponentes ieviešanā. Uzsākts darbs pie vērienīgu publicitātes pasākumu 
organizēšanas. 

 

http://www.rpr.gov.lv/stat-teritorijas
http://www.rpr.gov.lv/investiciju-karte
http://www.rpr.gov.lv/
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69.07.00 URBACT II programma 

2013.gadā tika uzsākts īstenot URBACT II programmas projekts „USEAct” (Pasākumi 
ilgtspējīgai pilsētvidei). Projekta mērķis ir noteikt veidus pilsētvides un biznesa attīstībai, efektīvi 
izmantojot pilsētas resursus, īpaši zemes resursus, ar jaunām plānošanas metodēm un sadarbības pieeju 
(viens no fokusiem - pilsētu degradētās teritorijas). Projekts ir vērsts uz labās prakses un pieredzes 
apmaiņu starp projekta partneriem. Projekta ietvaros tiks izstrādāts Rīcības plāns. Uzsākot projekta 
īstenošanu tika izveidota darba grupa (URBACT Local Support Group), kuras sastāvā ir pārstāvji no 
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām. 

 

2013.gadā tika uzsākts īstenot URBACT II programmas projekts „CSI 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 (akcentējot JESSICA kā vienu no finanšu instrumentiem). Projekts ir vērsts uz labās prakses 
un pieredzes apmaiņu starp projekta partneriem. Projekta ietvaros tiks izstrādāts Rīcības plāns. 
Uzsākot projekta īstenošanu tika izveidota darba grupa (URBACT Local Support Group), kuras 
sastāvā ir pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām. 

 

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. Projekta ieviešana uzsākta 2013.g.4.ceturksnī. 

 

Programma „Intelligent Energy Europe” / IEE 

Intelligent Energy Europe līdzfinansēts projekta „Tālākizglītības programmas 
energoefektīvai būvniecībai Latvijā” (Build up Skills FORCE) īstenošana uzsākta 2013.g.novembrī 
un projekts tiks īstenots līdz 2016.g.aprīlim. Projekta 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. 
Plānotie projekta rezultāti: (1) Būvniecības nozarei Latvijā ir pieejami zinoši un prasmīgi strādnieki, 
kuri prot praksē izmantot tehnoloģijas un materiālus energoefektīvu ēku būvniecībai un renovācijai, ko 
nodrošina divu izstrādāto profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu un metožu izstrāde, 
pārbaude praksē, mācību vadītāju sagatavošana, kas balstīta uz ES labo praksi.; (2) Programmas ir 
licencētas sešos profesionālās izglītības kompetenču centros Latvijā un tiek īstenotas pēc projekta 
beigām; (3) Galvenās iesaistītās puses, kuras atbild par profesionālās pilnveides programmu īstenošanu 
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Latvijā, projekta ietvaros aktīvi sadarbojas un vienojas par ilgtspējīgas sistēmas izveidi – šo 
programmu normatīvās bāzes un finansēšanas mehānismu izstrādi un ieviešanu; (4) Būvniecības 
sektorā pieaudzis pieprasījums pēc prasmīgiem strādniekiem energoefektīvu ēku būvniecībā un 
rekonstrukcijā. Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri: Kurzemes 
plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas 
Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. 

 

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 
2013.gadā (atskaites pieejamas iestādes mājas lapā www.rpr.gov.lv vai RPR administrācijā). 

 

2.2.6.3. Citi projekti, kuros Rīgas plānošanas reģions piedalās kā stratēģiskais 
partneris bez finansējuma: 

„Latvijas ilgtspējīga tūrisma klāsteris”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda „Klāsteru 
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 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  
2013.gadā Rīgas plānošanas reģions nav īstenojis jaunas politikas iniciatīvas. 

 

2.4. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi un to galvenie rezultāti 

2.4.1. Pētījums „Esošās situācijas izpēte ūdenstūrisma pakalpojumu jomā Rīgas 
plānošanas reģionā” 

Pētījumā, kas izstrādāts projekta „Riverways”, EU43385 ietvaros, apkopota, strukturēta 
informācija par ūdenstūrisma pakalpojumu pieejamību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā, to 
sniedzējiem, galvenajām nozares problēmām, attīstības potenciālu; karšu materiāls ar vizualizētu 
resursu pieejamību, potenciālu elektroniskā veidā 
(https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1y3_U9Nk676yG1tc6GtBiWbESRAptPYj
GRgnvtkA#map:id=3). Uz pētījuma bāzes, kas galvenokārt veikts projekta iekšējām vajadzībām 
turpmāko projekta aktivitāšu īstenošanai, izstrādāti priekšlikumi 4-5 jauniem ar ūdenstūrismu 
saistītiem produktiem Rīgas plānošanas reģiona kā ūdenstūrisma galamērķa pozicionēšanai tā 

http://www.rpr.gov.lv/
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1y3_U9Nk676yG1tc6GtBiWbESRAptPYjGRgnvtkA#map:id=3
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1y3_U9Nk676yG1tc6GtBiWbESRAptPYjGRgnvtkA#map:id=3
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potenciālajiem gala lietotājiem, informācijas bāze tiek lietota turpmāko mārketinga aktivitāšu 
plānošanā un īstenošanā gan projekta ietvaros, gan arī dota pieeja interesentiem (piemēram, tūrisma 
informācijas centriem, ūdenstūrisma operatoriem) lietošanai pēc vajadzības. 

2.4.2. Pētījums „Atjaunojamo energoresursu potenciāla analīze Rīgas plānošanas 
reģionā un videi draudzīgo tehnoloģiju pielietošanas iespēju attīstība” 

Pētījums ir izstrādāts Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2007.-
2013.gadam finansēta projekta „Global Vision” CB#34. Pētījums sastāv no trīs apakšnodevumiem: (1) 
„Atjaunojamo energoresursu potenciāla analīze Rīgas plānošanas reģionā un rekomendācijas to 
attīstīšanai 2014.-2020.gadā”, (2) „Videi draudzīgo tehnoloģiju pielietošanas potenciāls Rīgas 
plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā”, (3) „Ilgtspējīgas enerģētikas attīstības Rīgas plānošanas reģionā 
2014.-2020.gadā. Rīcības plāns”. Pētījuma mērķis bija analizēt esošos resursus un potenciālo videi 
draudzīgo tehnoloģiju izmantošanu, lai veicinātu ilgtspējīgu enerģētikas attīstības plānošanu Rīgas 
plānošanas reģionā. Rīcības plāns ietver RPR enerģētikas stratēģiju, mērķus un uzdevumus RPR 
administrācijai un RPR energo plānošanas vadlīnijas pašvaldībām. Dokuments pieejams: 
http://www.rpr.gov.lv/pub/index.php?id=412  

2.4.3. Vadlīnijas un rīcības plāns „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju 
paaugstināšanai 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”  

Vadlīnijas un rīcības plāns ir izstrādāts Intelligent Energy Europe projekta „Latvijas 
energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” (BUILD UP Skills) ietvaros. Rīcības plāns izstrādāts, 
balstoties uz pašreizējās situācijas analīzi būvniecībā kopumā, proti, pieprasījumu pēc būvniecībā 
strādājošajiem un pieprasījumu nākotnē līdz 2020. gadam, lai izpildītu Latvijas klimata un enerģijas 
mērķus. Esošā situācijas analīze liecināja, ka, lai tos sasniegtu, ir nepieciešams paaugstināt būvniecības 
tirgū strādājošo zināšanas un prasmes. Rīcības plānā ir izstrādāti pamatnostādņu uzdevumi, noteiktas 
atbildīgas institūcijas uzdevumu ieviešanai, noteikti tūlītēji, vidēja termiņa, ilgtermiņa pasākumi. Pilna 
Rīcības plāna versija atrodama www.rpr.gov.lv/bus 

2.4.4. Metodoloģiskais materiāls „Attīstības plānošana pašvaldībās. Metodoloģiskais 
materiāls Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei” 

Metodoloģiskais materiāls izstrādāts Eiropas Sociālais fonda „Publisko pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas 
reģionā” ietvaros. Metodoloģiskais materiāls paredzēts izmantošanai vietējo pašvaldību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes procesā un tajā iekļautas detālas plānošanas 
metodes un vadlīnijas specifiskām Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību grupām: Pierīgai, piekrastei un 
lauku teritorijai. Rekomendācija izmantot metodoloģisko materiālu pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes procesos iekļauta dokumentā „Kārtība, kādā Rīgas plānošanas reģions izvērtē 
pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.” Metodoloģiskā materiāla 
elektroniskā versija pieejama Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē 
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/Metodologija_2013_FINAL.pdf 

2.4.5. Pētījums – izvērtējums „Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības 
plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī”  

Pētījums izstrādāts Eiropas Sociālais fonda „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” ietvaros. Pētījums 
iecerēts kā ieteikumu apkopojums par iespējām, kā uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismus 
pašvaldībām, izstrādājot gan pašus plānošanas dokumentus, gan to ieviešanas uzraudzības ziņojumus. 
Šī pētījuma tapšanā ar pētniecības talkas kā koprades pieejas palīdzību iesaistījās gan pašvaldību 
darbinieki, gan arī plānošanas reģionu speciālisti, tādējādi šī pētījuma līdzautori ir paši pašvaldību 

http://www.rpr.gov.lv/bus
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/Metodologija_2013_FINAL.pdf
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darbinieki. Pētījums pievēršas divām sabiedrības iesaistes iespējām, tas ir, sabiedrības iesaistei 
attīstības plānošanas dokumenta izstrādē un ieviešanas uzraudzībā, kā arī fokusējas uz diviem 
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 
programmu. Pētījuma elektroniskā versija pieejama Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē 
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf 

2.4.6. Pētījums „Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju sistēmas koncepcija”  
Pētījums - koncepcija izstrādāta Eiropas Sociālais fonda „Publisko pakalpojumu pieejamības 

un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” ietvaros. 
Statistikas teritoriju koncepcijas izstrādes pieeja tika veidota ar mērķi vienoti raksturot demogrāfiskos, 
sociālos un apdzīvojuma attīstības procesus reģionā, kā arī apzināt reģiona apdzīvojuma izmaiņu 
tendences, plānot pasākumus reģiona sabiedrisko un komerciālo pakalpojumu izvietojuma struktūras 
uzlabošanā, galvenokārt – izglītības, veselības aizsardzības u.c. sociālo pakalpojumu jomā, optimizēt 
un plānot nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu. Pētījuma elektroniskā versija pieejama Rīgas 
plānošanas reģiona interneta vietnē 
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/RPR%20Stat%20teritoriju%20koncepcija_FINAL.
pdf 

 

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

 

2013. gada ietvaros Rīgas plānošanas reģions īstenoja ES struktūrfondu un ES programmu 
līdzfinansētus 12 projektus, kuru ietvaros tika sasniegti rezultāti šādās jomās - energoefektivitāte un 
atjaunojamie energoresursi, tūrisma attīstība, videi draudzīgo tehnoloģiju attīstības sekmēšana, 
uzņēmējdarbības sekmēšana, pilsētvides plānošana u.c. (skatīt 2.3. tabulu). 

2.3. tabula 

Rīgas plānošanas reģiona ieviestie projekti un to rezultāti pārskata gadā 
Programma Projekta 

nosaukums 
Sasniegtie rezultāti 2013.gadā Izlietotais 

finansējums 
2013.gadā, 

LVL, t.sk. ES 
un Valsts 
budžeta 

līdzfinansēju
ms 

Eiropas Sociālais 
fonds, 

Programma 
„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 

„ES fondu un citu 
ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu 
īstenošanas un 

vadības pilnveide 
Rīgas plānošanas 
reģionā” SIF III 

• Sekmīgi noorganizēti un novadīti trīs mācību 
semināri: 

• "Finansējuma piesaiste no ES teritoriālās 
sadarbības un Eiropas Kopienas programmām",  

• "ES finansējums 2014.-2020. gadā - iespējas, 
prioritātes, politikas",  

• "ES politikas dokumenti, to skaidrojumi un 
ieviešana vietējā līmenī".  

7 987.75

Eiropas Sociālais 
fonds, 

Programma 

Publisko 
pakalpojumu 

pieejamības un 

• Noorganizēti 11 semināri pašvaldību un 
plānošanas reģionu attīstības plānošanas 
speciālistiem un politiķiem (tai skaitā 3 divu 

29 009.09

http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/RPR%20Stat%20teritoriju%20koncepcija_FINAL.pdf
http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/SIF4/RPR%20Stat%20teritoriju%20koncepcija_FINAL.pdf
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„Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 

kvalitātes 
sekmēšana veicinot 

kvalitatīvu 
attīstības plānošanu 
Rīgas plānošanas 
reģionā” SIF IV 

dienu semināri); 
• Izstrādāts metodoloģiskais materiāls „Attīstības 

plānošana pašvaldībās. Metodoloģiskais materiāls 
Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 
ilgtspējīgas attīstības plānošanas stratēģiju un 
attīstības programmu izstrādei”;  

• Izstrādāts pētījums – izvērtējums „Pētījums par 
sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības 
plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī” 

• Izstrādāts materiāls „Rīgas plānošanas reģiona 
statistikas teritoriju sistēmas koncepcija” un 
reģiona statistikas teritoriju datubāze, kas 
pieejama ĢIS formātā Rīgas plānošanas reģiona 
mājas lapā. 
Vairāk informācijas par projektu: 
http://www.rpr.gov.lv  

Centrālās Baltijas 
jūras reģiona 
programma 

INTERREG IVA  

„Globālas vīzijas 
nodrošināšana 
Baltijā videi 
draudzīgo 

tehnoloģiju 
attīstībai”  

(Global Vision) 

• Noorganizēts kontaktu veidošanas forums Rīgas 
reģionā ar mērķi intensificēt videi draudzīgo 
tehnoloģiju uzņēmumu, atbalsta institūciju, valsts 
un pašvaldības iestāžu savstarpējo sadarbību 
2013.g.22.maijā Rīgā 70 dalībniekiem;  

• Nodrošināta Rīgas plānošanas reģiona pārstāvju 
(7 dalībnieki) dalība projekta noslēguma 
pasākumā 2013.g.21.augustā Tallinā;  

• Izstrādāti trīs analīzes ziņojumi par videi 
draudzīgo tehnoloģiju attīstību Rīgas plānošanas 
reģionā: (1) „Atjaunojamo energoresursu 
potenciāla analīze Rīgas plānošanas reģionā un 
rekomendācijas to attīstīšanai 2014.-2020.gadā”; 
(2) „Videi draudzīgo tehnoloģiju pielietošanas 
potenciāls Rīgas plānošanas reģionā 2014.-
2020.gadā”; (3) Ilgtspējīgas enerģētikas attīstības 
Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. 
Rīcības plāns;  

• Izstrādāts mārketinga materiāls latviešu un angļu 
valodā videi draudzīgo tehnoloģiju uzņēmumu 
Rīgas reģionā mārketingam. 

Vairāk informācijas par projektu: www.global-
vision.se un Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā.  

56 942.12

Centrālās Baltijas 
Jūras reģiona 

pārrobežu 
sadarbības 
programma 

INTERREG IVA  

„Senās Kulta 
Vietas – Baltijas 
Jūras Piekrastes 

Kopīgā Identitāte” 
(Cult Identity) 

• Nodrošināta projekta prezentācija 3 starptautiskos 
tūrisma gadatirgos ar unikālu informācijas stendu 
un publicitātes materiāliem,  

• Noorganizētas 6 žurnālistu vīzītes gan uzņemot 
žurnālistus no citu partneru reģiona RPR un 
popularizējot tajā izveidotos pilotmaršrutus, gan 
nodrošinot mūsu reģiona mediju pārstāvju dalību 
citu reģionu organizētajos pasākumos. 

• Nofilmēti 9 informatīvi izglītojoši TV raidījumi 
pārraidīti nacionālas nozīmes TV kanālā – LNT 
2013.gada nogalē; 

• Infrastruktūras attīstībai tika uzstādītas 16 ceļa 
norādes zīmes un 5 informācijas stendi 3 valodās 
pie projekta mērķa objektiem. 

 

48 615.63

http://www.rpr.gov.lv/
http://www.global-vision.se/
http://www.global-vision.se/
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Intelligent Energy 
Europe / IEE 

„Tālākizglītības 
programmas 

energoefektīvai 
būvniecībai 

Latvijā” (Build up 
Skills FORCE) 

• Uzsākta projekta īstenošana, izveidota projekta 
ieviešanas komanda, projekta aktivitāšu un 
finanšu administrēšanas vadības un kontroles 
sistēma; 

• Noorganizēta projekta uzsākšanas sanāksme 
12.11.2013.g.; 

• Uzsāktas konsultācijas par tālākizglītības 
programmu standarta izstrādi; 

• 26.-28.11.2013.g. projekta eksperts piedalījās 
EACI organizētajā Vadošo partneru mācību 
seminārā Briselē. 

20 427.67

Intelligent Energy 
Europe / IEE 

„Build up Skills 
Latvija” 

(EEBR-LV) 

• Organizētas Partneru un projekta uzraudzības 
komitejas sanāksmes; 

• Rīcības plāna un vadlīniju izstrādes ietvaros 
organizētas tikšanās ar valsts institūcijām 
(VARAM, IZM, EM, LM) kā arī ar reģionālām 
institūcijām (Mālpils vidusskolas, BUTS; 
KNAUF, u.c. pārstāvjiem) par izaicinājumiem un 
vajadzībām būvniecībā strādājošo izglītības 
kvalitātes celšanā; 

• Organizēta nacionāla līmeņa konference Rīcības 
plāna un vadlīniju apspriešanai (Jelgava, 
28.03.2013., vairāk kā 50 dalībnieki); 

• Izstrādātas un iespiestas vadlīnijas un Rīcības 
plāns „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un 
prasmju paaugstināšanai 2020.gada enerģijas un 
klimata mērķu sasniegšanai” – 2000 eksemplāri; 

• Iesniegta un apstiprināta projekta noslēguma 
atskaite. 

Vairāk informācijas par projektu: 
http://www.rpr.gov.lv/bus/ 

17 212.16

Centrālās Baltijas 
Jūras reģiona 

pārrobežu 
sadarbības 
programma 

INTERREG IVA 

„Inovatīvi 
pakalpojumi 

ārvalstniekiem - 
vieglāka piekļuve 

„Centrālajam 
Baltijas jūras 

reģionam” 
(EXPAT) 

• Noorganizēts seminārs ārvalstu studentiem( 4. 
februārī), piedalījās 35 personas 

• Noorganizēts pasākums ārzemju speciālistiem un 
studentiem( 28. februārī) Piedalījās 110 personas  

• Darba grupas līderu sanāksmes organizēšana 
Rīgā (26.marts)Piedalījās 12 personas 

• Starptautiskas konferences organizēšana 
Rīgā(21.maijs) Piedalījās 64 personas 

• Notikusi izpētes vizīte Gruzijā 13.-19.jūnijs 
(Piedalījās 3 personas) 

• Sagatavots ziņojums par esošajiem 
pakalpojumiem CBJR. 

• Noorganizēts seminārs Rīgā par izpētes 
rezultātiem(18.septembris) Piedalījās 22 personas 

• Noorganizēts projekta noslēguma pasākums 
Latvijā ( 20-21.novembris) 

• Sagatavotas rekomendācijas reģiona politikas 
dokumentiem  

• Sagatavots un izdots buklets Rīgas plānošanas 
reģiona, kā zināšanu, inovāciju un kvalitatīvas 
dzīves vides reģiona, atpazīstamības veicināšanai. 

 

55 916.43

Igaunijas – „Ūdens tūrisma kā • Veikts situācijas pārskata pētījums par 14 329.69

http://www.rpr.gov.lv/bus/
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Latvijas pārrobežu 
sadarbības 
programma 

dabas un aktīvā 
tūrisma 

komponentes 
attīstība Latvijā un 

Igaunijā”  
(Riverways) 

ūdenstūrisma pakalpojumu pieejamību, 
ūdenstūrismam pieejamajām ūdenstilpnēm, 
potenciālajiem ūdenstūrisma produktiem ar 
komerciālu potenciālu u.c. Rīgas plānošanas 
reģionā. Informācija apkopota, gan veicot 
pieejamo informācijas resursu analīzi, gan 
organizējot diskusijas ar mērķa grupām pa upju 
baseiniem. 

• Nodrošināts konsultatīvo atbalstu reģiona 
pašvaldībām iepirkumu sagatavošanā un 
infrastruktūras komponentes ieviešanā. 

• Uzsākts darbs pie vērienīgu publicitātes 
pasākumu organizēšanas. 

 

ES7.Ietvara 
programma 

 „Lietus ūdens 
plūsmas 

apsaimniekošana 
un uzraudzība 
Baltijas jūras 

sateces baseinā” 
(BalticFlows) 

• RPR projekta vadītājs un administrācijas vadītājs 
piedalījās projekta atklāšanas sanāksme 
Helsinkos - 14-16.10.2013. 

Vairāk informācijas par projektu: www.rpr.gov.lv un 
www.balticflows.eu 

5 562.48

URBACT II 
(2. Attractive and 
Cohesive Cities) 

 
„Ilgtspējīgas 

investīcijas pilsētās 
Eiropā”  

CSI Europe 

• Uzsākta projekta īstenošana, dalība projekta 
atklāšanas sanāksmē Mančestrā (UK), 04.2013. 

• Izveidota projekta īstenošanas un rīcības plāna 
izstrādes darba grupa (ULSG), iesaistot Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldības. 

• Dalība URBACT programmas Vasaras skolā, 
08.2013. 

• Dalība projekta partneru darba sanāksmē 
Leipcigā (Vācija), 11.2013. 

• Noorganizētas darba grupas sanāksmes, tai skaitā 
ar vadošā partnera eksperta līdzdalību. 

• Dalība URBACT programmas organizētajā 
mācību seminārā Baltijas valstīm, 12.2013. 

• Uzsākts darbs pie Rīcības plāna izstrādes. 
 

7 751.98

URBACT II 
(2. Attractive and 
Cohesive Cities) 

„Pasākumi 
ilgtspējīgai 
pilsētvidei” 

UseAct 

• Uzsākta projekta īstenošana, dalība projekta 
atklāšanas sanāksmē Viladekans (Spānija), 
05.2013. 

• Izveidota projekta īstenošanas un rīcības plāna 
izstrādes darba grupa (ULSG), iesaistot Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldības. 

• Dalība URBACT programmas Vasaras skolā, 
08.2013. 

• Dalība projekta partneru sanāksmē, prezentēts 
investīciju objekts Nitrā (Slovākija), 10.2013. 

• Noorganizētas darba grupas sanāksmes. 
• Dalība URBACT programmas organizētajā 

mācību seminārā Baltijas valstīm, 12.2013. 
• Uzsākts darbs pie Rīcības plāna izstrādes. 

 

4 878.36

Eiropas Sociālais 
fonds, 

„ES struktūrfondu 
tehniskā palīdzība 

• Noorganizēti 13 informatīvie semināri, 4 
informatīvās dienas un konference „ES fondu 

58 996.61
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programma 
„Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”  
Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, 
programma 

„Uzņēmējdarbība 
un inovācijas” un  
Kohēzijas fonds, 

programma 
„Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

Rīgas plānošanas 
reģiona ES 

struktūrfondu 
informācijas centra 

darbības 
nodrošināšanai” 

 

ieguldījums RPR pašvaldībās un reģionā” par ES 
struktūrfondiem. 

• Nodrošinātas individuālas konsultācijas par ES 
struktūrfondiem. 

• Aktualizēta informācija Rīgas plānošanas reģiona 
ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā 
www.esfinanses.lv vismaz četras reizes mēnesī. 

• Sagatavotas un izsūtītas preses relīzes par ES 
struktūrfondu aktualitātēm. 

• Nodrošināta projekta ieviešanas kontrole un 
finanšu uzraudzība. Projekta progresa pārskatu un 
maksājuma pieprasījuma sagatavošana, to 
iesniegšana kontroles institūcijām.  

 

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.;  

• 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. 
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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.) 

2013.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 2013.gada darba plāna izpildi un iesniegta Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Atskaite kalpoja kā informācijas pārskats analīzei, kuru 
veica Rīgas plānošanas reģiona vadība, lai noteiktu reģiona darba plāna izpildes gaitu un dažos 
gadījumos tā arī koriģēja iestādes darbību. Katru mēnesi Rīgas plānošanas reģiona vadībai tika 
iesniegta attiecīgā mēneša bilance, kas deva Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētājam un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājam skaidru priekšstatu par finanšu 
izlietojuma plūsmu. Kopumā finanšu izlietojums bija vienmērīgs un atbilstošs apstiprinātajai budžeta 
tāmei, tādā veidā tika novērstas dažādas riska situācijas. 

Paplašinoties Rīgas plānošanas reģiona projektu darbībai, pārskata periodā iestāde turpināja 
darbu pie jaunu darbavietu izveides, kā arī jaunu darbinieku pieņemšanu (sk. 3.sadaļu „Personāls”). 
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. 

2013. gada Valsts kontrole veica plānošanas reģionu darbības efektivitātes izvērtējumu reģionu 
attīstības jomā un atbilstība normatīvajiem aktiem, kuru rezultāti tika publicēti 2014. gadā. 
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3. PERSONĀLS 
 
Rīgas plānošanas reģionā 2013. gadā kopumā bija 18 štata vietas (darbinieki ar beztermiņa 

darba līgumiem). 

2013. 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 2013. gada 31. decembrim – kultūras darba koordinators. 

2008. gadā Rīgas plānošanas reģions uzsāka projektu izstrādi ar mērķi piesaistīt finansējumu no 
ES struktūrfondiem un citiem ārējiem finanšu resursiem iestādes attīstības dokumentos noteikto 
prioritāšu īstenošanai. 2013. gadā Rīgas plānošanas reģionā bija sekojošas štata vietas uz laiku, t.i., uz 
attiecīgā projekta ieviešanas periodu vai noslēgtā darba līguma termiņu: 

• projekta vadītājs, projekta koordinators, projekta finanšu menedžeris, projekta 
juriskonsults, projekta speciālists - konsultants, komunikāciju speciālists (INTERREG 
IV A projekts „Globālās vīzijas nodrošināšana Baltijas videi draudzīgās tehnoloģijas 
jomā” (Enabling a Global Vision for the Baltic Cleantech Industry)); 

• projekta vadītājs, projekta koordinators, politikas veidošanas eksperts (Projekts „Build 
up Skills – Latvija” (Efficient Energy Building Roadmap for Latvia/EEBR-LV)); 

• projekta vadītājs, projekta koordinators, projekta asistents, projekta jurists, vadošais 
speciālists informācijas tehnoloģiju jomā, vadošais speciālists attīstības plānošanas 
jautājumos, vadošais speciālists kultūrvēstures jautājumos, projekta grāmatvedis 
(Centrālās Baltijas Jūras reģiona programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam 
projekts „Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” („The Ancient 
Cult Sites for Common Identity on the Baltic Sea Coast” (Cult Identity)); 

• projekta vadītājs, 3 projekta vecākie speciālisti, projekta speciālists (projekts „ES 
struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu 
informācijas centra darbības nodrošināšanai”); 

• projekta vadītājs, projekta koordinators, projekta asistents, projekta grāmatvedis, 
projekta politikas veidošanas speciālists („Inovatīvi pakalpojumi ārvalstniekiem – 
vieglāka piekļuve Centrālajam Baltijas jūras reģionam (EXPAT)”, Centrālās Baltijas 
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA); 

• projekta koordinators, 2 projekta speciālisti – lektori, 2 projekta tulki, projekta 
speciālists („ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un 
vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III” Eiropas Sociālais fonds);  

• projekta vadītājs, projekta grāmatvedis, projekta juriskonsults („Ūdens tūrisma kā dabas 
un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”, Igaunijas–Latvijas 
pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam); 

• projekta koordinators, vecākais eksperts („Tālākizglītības programmas energoefektīvai 
būvniecībai Latvijā (Build Up Skills Force)”, (Efficient Energy Building Roadmap for 
Latvia/EEBR-LV)); 

• projekta koordinators, projekta grāmatvedis („Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana 
un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)”, (ES 7. Ietvara 
programma)); 

• projekta koordinators, projekta grāmatvedis („Ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā 
(CSI Europe)”, (URBACT II, 2. Attractive and Cohesive Cities)); 

• projekta koordinators, projekta grāmatvedis („Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei 
(UseAct)”), (URBACT II, 2. Attractive and Cohesive Cities)); 



• projekta vadītājs, projekta koordinators, 6 projekta speciālisti („Publisko pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 
plānošanas reģionā IV” Eiropas Sociālais fonds). 

 

Kopumā 2013. gadā Rīgas plānošanas reģionā tika nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar 11 
personām, ar 18 personām tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības. 
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3.1.att. Procentuālais RPR darbinieku sadalījums pēc dzimuma laika periodā no 2007. - 2013. gadam. 

Pārskata gadā vērojama tendence nedaudz pieaugt nodarbināto vīriešu skaitam. Savukārt 
atlases procesā, izvēloties darbiniekus, priekšroka dota nevis dzimumam, bet gan profesionālo prasmju 
līmenim. Iestādes darbinieku izglītības līmeni raksturo 3.2.attēls. 
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3.2. attēls Rīgas plānošanas reģiona administrācijas speciālistu sadalījums pēc izglītības līmeņa. 

3.2. attēls uzskatāmi parāda izmaiņas iestādes personāla sastāvā – darbinieku skaits ir ne tikai 
pieaudzis, bet arī pieņemti darbinieki ar augstu izglītības līmeni. Tas liecina par iestādes uzdevumu un 
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iniciatīvu apjoma pieaugumu – 2013. gadā, pamatā saistībā ar papildus piesaistītā finansējuma 
apgūšanu un aktivitāšu ieviešanu projektu ietvaros. 

Jaunie darbinieki gan darbam projektos, gan jaunu iestādes uzdevumu veikšanai tika pieņemti 
darbā, organizējot darbinieku atlases konkursus uz vakanto štata vietu, izvērtējot kandidātu CV, 
motivācijas vēstules saturu, profesionālo pieredzi un analizējot individuālo pārrunu rezultātus, 
atbilstoši darba specifikai un paredzētajiem pienākumiem. Jaunu darbinieku atlases procesā primāri 
dominēja pieredzes un kompetenču izvērtējums, ko atspoguļo 3.3. attēls Rīgas plānošanas reģiona 
darbinieku sadalījums pa vecuma grupām, aptverot visas vecumu grupas. 
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3.3. attēls Rīgas plānošanas reģiona administrācijas speciālistu sadalījums vecuma grupās. 

 

2013.gadā darbā nav pieņemts neviens cilvēks ar īpašām vajadzībām, jo neviena šāda persona 
nav pieteikusies uz Rīgas plānošanas reģiona izsludinātajām vakancēm. 
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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 datu bāze, 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.attēlā. 

 
4.1.att. Mājaslapas www.rpr.gov.lv (un sākot no 2013.gada 1.janvāra arī mājaslapas www.ESfinanses.lv) apmeklējumu 
statistika laika periodā no 2009.janvāra -2013.gada decembrim 

Otra joma sabiedrības informēšanai par Rīgas plānošanas reģionu un tā uzdevumiem – darbs ar 
reģiona pašvaldībām un ar tām saistītajām institūcijām, izsūtot informatīvas vēstules, kā arī piesaistot 
nozaru speciālistus Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs, darba grupās specializētu 
jautājumu risināšanai. Informācija par Rīgas plānošanas reģionu, tā kompetenci, sadarbības veidiem un 
atbalsta saņemšanas iespējām tika nodrošināta, klātienē tiekoties ar pašvaldību vadītājiem un 
speciālistiem, tādejādi nodrošinot tiešus kontaktus ar reģiona mērķauditoriju noteikto uzdevumu 
ietvaros. Tāpat sabiedrības informēšana notiek, īstenojot dažādas projektu aktivitātes, kuros Rīgas 
plānošanas reģions ir vai nu vadošais vai sadarbības partneris (skatīt 4.3.nodaļu). 

2013.gadā Rīgas plānošanas reģiona administrācija piedalījās Latvijas pašvaldību savienības 
izsludinātā konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013” 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 
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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 utt. 

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 3600 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. 2013.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 3400 unikālo mājaslapas 
apmeklējumu skaits mēnesī, 2013.gadā sasniedzot 41 337 unikālo mājaslapas apmeklētāju skaitu. 

Kopumā Rīgas RSIC aizvadītajā gadā organizējis vairāk kā 23 seminārus un informatīvos 
pasākumus. Atsauksmes rāda, ka semināru laikā ar Rīgas RSIC atbalstu, daudzi apmeklētāji no 
projektu idejai tikuši līdz projektu ieviešanas uzsākšanai, un veiksmīgi īstenojuši iecerēto. 

2013.gada laikā tika izsūtītas preses relīzes medijiem par struktūrfondu un RSIC aktualitātēm. 

 

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

Rīgas RSIC 2013. gada oktobrī un novembrī veica klientu aptaujas anketēšanu, lai izzinātu 
apmierinātību ar Rīgas RSIC darba kvalitāti un to rezultāti. Aptaujā piedalījās 86 respondenti, kas 
atzinīgi novērtēja Rīgas RISC sniegtos pakalpojumus (pilnībā vai daļēji sev interesējošo informāciju 
saņem 88% respondentu, kā arī Rīgas RSIC sniegtie pakalpojumi pamatā ir novērtēti ar „Ļoti labi” vai 
„Labi”). Aptaujas laikā tika saņemti vairāki ieteikumi kā plašāk popularizēt dažādus jau realizētu 
projektu piemērus, veicināt kopīgu projektu izstrādi un turpināt apkopot informāciju par citām finanšu 
piesaistes iespējām (ne tikai par ES fondiem, valsts budžeta projektu konkursiem) 

Iedzīvotāju viedoklis arī tiek izzināts, 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 

http://www.esfinanses.lv/
http://www.esfinanses.lv/


32 

 

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 nevalstiskās organizācijas, Rīgas RSIC pārskata periodā organizējis 23 
informatīvos pasākumus Rīgā, Ogrē, Tukumā, Kandavā, Limbažos, Siguldā , Alojā un citās vietās, kas 
aptvēra plašu interešu jomu: informāciju par uzņēmējdarbības attīstības iespējām, atbalstu nevalstisko 
organizāciju darbībai, kā arī uzņēmējiem-iesācējiem u.c. 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. 

Sabiedriskā transporta nodaļa piedalās Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajās 
sapulcēs, valdes sēdēs un sekciju sanāksmēs, informējot par situāciju reģionā sabiedriskā transporta 
pakalpojumu nozarē, finansējuma nodrošinājumu līgumu izpildei un citiem aktuālie jautājumiem. 

Telpiskās plānošanas nodaļa 2013.gadā bija iesaistīta Eiropas Sociālais fonda „Publisko 
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 
plānošanas reģionā” īstenošanā. Viena no projekta aktivitātēm bija apmācību semināru organizēšana 
un dalība tajos. Apmācību semināru centrālā tematika bija saistīta ar teritoriju attīstības iespēju 
risinājumiem un iedzīvotāju, vietējo kopienu līdzdalību to ieviešanā. Lai demonstrētu labās prakses 
piemērus, piedalīties apmācību semināros tika aicinātas vairākas nevalstiskās organizācijas – 
Carnikavas novada biedrība „Kalngalieši” un publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”, 
Kuldīgas novada biedrība „Nekomerciālās kultūras attīstības centrs”, Jaunpils novada biedrības 
„Kamenes” un „Ūdensroze”. Par pašvaldību sadarbības iespējām semināru dalībniekiem bija iespēja 
diskutēt ar Latvijas Kūrortpilsētu asociācijas, Vidzemes piekrastes tūrisma klāstera „Saviļņojošā 
Vidzeme”, Latvijas lauku foruma pārstāvjiem. 

2013.gadā aktīva sadarbība ar nevalstisko sektoru un sabiedrību kopumā noritēja divu tūrisma 
nozares projektu ietvaros. Vasaras sezonā noritēja aktīvs darbs pie žurnālistu vizīšu sagatavošanas un 
ieviešanas projekta „Cult Identity” ietvaros, kur tika iesaistīti mediju pārstāvji, uzņēmēji un to 
apvienības (pamatā – gidi, tūrisma asociācijas), kā arī sabiedriskais sektors reģiona kultūrvēsturiskā 
tūrisma produktu popularizēšanai. Pasākumi bija vērsti uz plašas sabiedrības informēšanu par 
kultūrvēstures tūrisma jauno piedāvājumu reģionā, kas tika sasniegti caur publikācijām medijos, 
piemēram, Delfi.lv, Latvijas Avīze, TravelNews.lv, Apollo.lv u.c. 

Gada nogalē projekta „Riverways” ietvaros tika veikts pētījums par ūdenstūrisma resursiem, 
pakalpojumu pieejamību un TOP 5 ūdenstūrisma produktu definēšanu reģionā. Tā laikā notika pirmās 
2 no 5 klātienes diskusijām ar tūrisma nozares profesionāļiem - tūrisma informācijas centru 
darbiniekiem, pašvaldību attīstības speciālistiem, kā arī ar uzņēmējiem – ūdenstūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem un iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas pie ūdenstilpnēm. Diskusiju cikls tika organizēts ar 
nolūku iesaistīt mērķa grupas – potenciālos projekta galarezultātu lietotājus – projekta aktivitāšu 
ieviešanas procesā, t.i., diskutēt ar potenciālajiem klientiem par ūdensresursu izmantošanas 
perspektīvām, nepieciešamajiem mārketinga, produktu attīstības jautājumiem. Tematam tika izvēlēts 
veiksmīgs laiks, kad nozares profesionāļi nav aizņemti ar aktīvās sezonas pienākumiem, tāpēc 
atsaucība vērtējama kā liela un līdzdalība - ļoti intensīva. 
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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 izstrāde 
un apstiprināšana; 

• Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un 
apstiprināšana; 

• Rīgas plānošanas reģiona attīstības uzraudzības ziņojuma sagatavošana par 
2013./2014.gadu, kurā tiks iekļauts RPR Attīstības programmas 2009.-2013.gadam 
ieviešanas izvērtējums; 

• 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 - datu bāzes 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, kā ietvaros paredzēta pieredzes apmaiņa 
teritorijas plānošanas jomā, tematisko pētījumu izstrāde un atbalsts Rīgas plānošanas 
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. 

5.1.2. Administrācijas darba nodrošināšana 

Ņemot vērā saspringto finanšu situāciju, 2014.gadā nav plānotas būtiskas aktivitātes attiecībā 
uz iestādes attīstību un ietekmes paplašināšanu. 

Saskaņā ar iestādes Darba plānu 2014.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 400 cilvēkus par 
ES fondu piedāvātajām iespējām; 

• Organizēt seminārus un informatīvās dienas, kas veicina Eiropas Savienības fondu 
finansējuma apguves efektivitāti – plānots organizēt vismaz 19 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 sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem 
grozījumiem plānošanas reģiona teritorijā esošajos reģionālajos maršrutos; 

• 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;  

• Aktualizēt Vienotās biļešu tirdzniecības sistēmas datu bāzē ievadīto informāciju par 
reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem un sniegto pakalpojumu tarifiem. 

5.1.5. Kultūras attīstības jautājumu koordinēšana reģionā 
Plānots, ka 2014. 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 izstrāde 
5.2.1. 2014.gadā plānotie starptautiskie ES finansētie projekti 
Plānots, ka 2014. gadā Rīgas plānošanas reģions uzsāks šādu projektu ieviešanu: 

1. „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Norvēģijas 
finanšu instrumenta projekts, kā ietvaros plānota pieredzes apmaiņa teritorijas plānošanas 
jomā, RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un tematisko pētījumu 
izstrāde. Projekta ieviešana - sākot ar 2014.gada I ceturksni; 

2. „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu 
izstrāde”, Norvēģijas finanšu instrumenta projekts, kā ietvaros plānota pieredzes apmaiņa 
par uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem, organizēts reģionāls konkurss inovatīvām 
biznesa idejām, kā arī tiks organizēti citi atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai. 
Projekta ieviešana - sākot ar 2014.gada I ceturksni; 

http://www.esfinanses.lv/
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3. „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanai - stratēģiskas 
pieejas attīstība” (RES Heating and Cooling - Strategic Actions Development (RES.H-
C.SPREAD), „Intelligent Energy Europe” programma. Projekta ieviešana - sākot ar 
2014.gada I ceturksni; 

4. „Dzīvojamas Baltijas pilsētas” (Liveable Baltic Cities (LiveBaltic)), ES Baltijas jūras 
reģiona stratēģijas Sēklas finanšu instruments. Projekta ieviešana plānota ar 
2014.g.I.ceturksni. 

 
5.2.2. 2014.gadā plānotie pētījumi projektu ietvaros 
Plānots, ka 2014. gadā Rīgas plānošanas reģions, ieviešot projektu aktivitātēs, nodrošinās šādu 

pētījumu izstrādi: 

1. ES 7.Ietvara programmas līdzfinansēta projekta „Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un 
uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā” (BalticFlows) ietvaros tiks uzsākti šādi pētījumi: 

- „Analīze par reģionu potenciālu pilsētvides lietus ūdeņu un difūzo slodžu lietus 
ūdeņu apsaimniekošanā”,  

- „Pētījums par jaunākajām zināšanām pilsētvides lietus ūdeņu un difūzo slodžu 
lietusūdeņu apsaimniekošanā”,  

- „Pētījums par iedzīvotāju iesaisti lietus ūdeņu monitoringa veikšanā”. 
2. Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 

teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādāšana” ietvaros plānots izstrādāt šādu pētījumu: 

- „Pētījums par Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespējām 
un teritorijas viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidi.” 

 

5.3. Iestādes finanšu saistības 
 
Rīgas plānošanas reģionam 2013.gadā nebija kredītsaistību. 
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