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                                                                          Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA  

TELPISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻAS REGLAMENTS 

 

I  nodaļa 

Vispārīgie jautājumi 
 

1. Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas reglaments (turpmāk – 

Reglaments) nosaka Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas (turpmāk 

– Nodaļa) kompetenci, uzdevumus, tiesības, darba organizāciju un struktūru. 
 

2. Nodaļa ir Rīgas plānošanas reģiona struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Rīgas 

plānošanas reģiona administrācijas vadītājam. 

 

3. Nodaļa nodrošina Reģionālās attīstības likumā, Attīstības plānošanas sistēmas likumā 

un Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto plānošanas reģiona kompetenču 

īstenošanu telpiskās plānošanas jomā. 

 

4. Nodaļa Reglamenta 3. punktā noteikto kompetenci finansiāli īsteno valsts budžeta 

ietvaros, atsevišķu aktivitāšu veikšanai - arī ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu 

ietvaros. 

 

5. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Rīgas plānošanas 

reģiona iekšējos normatīvos aktus, Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 

lēmumus. 

 

6. Nodaļa veic uzdevumus, sadarbojoties ar citām Rīgas plānošanas reģiona 

struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskām un nevalstiskām 

organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām. 

 

II  nodaļa 

Nodaļas uzdevumi un tiesības 

 

7. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus: 

7.1. sagatavo priekšlikumus par Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenajiem 

pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm; 

7.2. nodrošina Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādi, ieviešanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām un nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentiem; 

7.3. nodrošina Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas koordināciju, 

atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem 

pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm; 

7.4. izvērtē Rīgas plānošanas reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un sniedz atzinumus un nosacījumus 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai; 

7.5. nodrošina Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un 

teritorijas attīstības procesu uzraudzību;  
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7.6. nodrošina Rīgas plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un 

īstenošanu telpiskās plānošanas jomā pieejamā finansējuma ietvaros;  

7.7. apkopo informāciju par teritorijas attīstības plānošanas procesu Rīgas plānošanas 

reģiona pašvaldībās; 

7.8. nodrošina informācijas aktualizēšanu par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem 

Rīgas plānošanas reģiona interneta mājas lapā; 

7.9. veic nepieciešamo atskaišu sagatavošanu par Nodaļas kompetencē esošajiem 

jautājumiem.       
 

8. Nodaļai ir tiesības: 

8.1. veikt saraksti par jautājumiem, kas saistīti ar Nodaļas uzdevumu izpildi; 

8.2. pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju un dokumentus no Rīgas plānošanas 

reģiona struktūrvienībām, citām institūcijām; 

8.3. pārstāvēt Rīgas plānošanas reģionu un paust tā viedokli citās institūcijās; 

8.4. organizēt apspriedes, seminārus, sanāksmes un citus pasākumus Nodaļas kompetencē 

esošo uzdevumu izpildei; 

8.5. iesniegt priekšlikumus par Nodaļas darbības pilnveidošanu Rīgas plānošanas reģiona 

administrācijas vadītājam. 

 

III  nodaļa 

Nodaļas darba organizācija un struktūra 

 

9. Nodaļas darbu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta Reglamentā un 

Nodaļas vadītāja amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Rīgas plānošanas 

reģiona administrācijas vadītājam. 
 

10. Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti Nodaļas vadītājam. 
 

11. Nodaļas vadītājs: 

11.1. plāno, organizē un vada Nodaļas darbu, atbild par Nodaļas 

uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

11.2. dod rīkojumus Nodaļas darbiniekiem Nodaļas kompetences ietvaros; 

11.3. sagatavo un iesniedz Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājam 

priekšlikumus par:  

11.3.1. Nodaļas personāla atlasi, pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba; 

11.3.2. prēmiju un naudas balvu piešķiršanu Nodaļas darbiniekiem;  

11.3.3. Nodaļas darbinieku disciplināru sodīšanu; 

11.3.4. Nodaļas darbinieku atstādināšanu no darba pienākumu pildīšanas; 

11.3.5. Reglamenta grozījumiem; 

11.3.6. citiem jautājumiem. 

11.4. izstrādā Nodaļas darbinieku amatu aprakstu projektus; 

11.5. pārstāv Rīgas plānošanas reģionu un pauž tā viedokli citās institūcijās Nodaļas 

kompetences ietvaros; 

11.6. veic citus uzdevumus savas kompetences ietvaros. 

 

12. Nodaļas struktūrā ietilpst: 

12.1. Nodaļas vadītājs; 

12.2. Nodaļas speciālisti. 
 

IV nodaļa 

Nobeiguma noteikumi 

 

13. Reglaments stājas spēkā ar tā apstiprināšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
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padomes sēdē. 

 

14. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas plānošanas reģiona 2008. gada 10. oktobra 

reglamentu „Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas reglaments”.  

 

 

 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs         D. Straubergs  

                                                                                                              


