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REĢIONA LOMAS STIPRINĀŠANA

Attīstības padomes sēdes

18.01.2019. – Mārupē

03.05.2019. – Carnikavā

11.10.2019. - Ķekavā

Lēmumi pieņemti arī rakstiskajā procedūrā

Attīstības padome paudusi politisku nostāju

Par Administratīvi teritoriālo reformu 

Par Nacionālās attīstības plānu 2027 un Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2027

Par Sabiedriskā transporta koncepcijas projektu (diskusija ar Satiksmes ministru)

Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā

- Tikšanās ar VARAM, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru

- Līdzdalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas darbā un Pašvaldību sistēmas 
pilnveidošanas apakškomisijas darbā                                         



TELPISKĀ PLĀNOŠANA UN SADARBĪBAS KOORDINĀCIJA

Starptautiski un reģionāli

Rīgas metropoles areāla rīcības 
plāna izstrāde

Darba sesijas RPR attīstības plānotāju

konsultatīvajā darba grupā (4)

Ziņojumi RPR Attīstības padomē

Tikšanās RMA koordinācijas grupā

RPR pieredzes apmaiņas brauciena 
organizēšana – Vīne (Austrija)

11 pašvaldību pārstāvji, 2 VARAM pārstāvji, 

4 RPR Administrācijas pārstāvji

ESPON tematiskā izpēte un citi 
sadarbības tīkli

Metropoles reģiona starptautiskā sadarbība,

reģiona pārstāvju iesaiste, reģiona viedoklis

Latvijā

Līdzdalība NAP2027 
izstrādē: Prioritātes 
“Kvalitatīva dzīves vide 
un teritoriju attīstība” 
darba grupā

Dalība darba grupas sanāksmēs, 
priekšlikumu gatavošana, reģiona 
stratēģisko uzstādījumu 
iesniegšana PKC

Iesaiste RPP2027 izstrādē 

Sagatavots RPR attīstības 
izaicinājumu un virzienu 2021.-
2027.gadam apkopojums, reģionāla 
līmeņa projektu, viedo risinājumu / 
investīciju vajadzību apkopojums



UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS

Organizēta RPR uzņēmēju dalība Pleskavas gastroforumā
Tiek prezentēts reģiona gastrotūrisma piedāvājums-
vietējais produkts.
Piedalījās 8 mājražotāji no 7 novadiem

Dalība izstādē «Riga Food 2019»
Mājražotāju piedāvājums veido Rīgas reģiona garšu
Piedalījās 24 uzņēmēji no 12 novadiem

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem
Uzņēmēju, pašvaldību un RTU platforma
jauno tehnoloģiju izmantošanai pilsētplānošanā
Piedalījās 2 pašvaldības, 2 uzņēmēji, 2 RTU pārstāvji

Remigrācijas koordinācija
Sagatavoti apmēram 349 piedāvājumi
Atgriezušās apmēram 77 personas
Noslēgti līgumi ar 5 pašvaldībām – Rīga, Aloja, Ādaži, Kandava, Ogre
Noslēgti 3 līgumi ar saimnieciskās darbības veicējiem                                    



SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Taksometru licencēšana
• Izsniegtas 199 speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru
• Izsniegtas ap 1100 licences kartītes ik mēnesi komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai
• Izsniegtas speciālās licences kartītes trim pārvadātāju apvienībām komercpārvadājumu pakalpojumu 

sniegšanai Starptautiskās lidostas «Rīga» teritorijā (septembrī =147, oktobrī =138, novembrī =128, 
decembrī =134)

Darbs Sabiedriskā transporta padomē 
• Ieviesta lojalitātes programma – abonementa biļetes reģiona autobusu maršrutos (abonementa biļete līdz 

20% lētāk, derīga līdz 60 dienām)
• Saskaņota VSIA «Autotransporta direkcija» reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 

2021.-2030.
• Saskaņota atklāta konkursa «Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.-

2030.» dokumentācija
• Ar 08.12.2019. veiktas izmaiņas vilcienu kustības sarakstos, atcelta vairāku vilcienu apstāšanās pieturvietās 

– «Gaisma», «Rumbula», «Dārziņi», «Inčupe», «Ķīšupe», «Milzkalne», «Kūdra», «Baltezers», «Krievupe», 
«Kaibala». No 2022.gada no vilcienu kustības sarakstiem plānots izslēgtas pieturas - «Rumbula», «Dārziņi»,
«Inčupe», «Kūdra», «Kaibala»

Sabiedriskā transporta plānošana reģionā 
• Pārzināti maršrutu tīkla 157 reģionālie vietējās nozīmes maršruti ar apjomu 13,339 milj.km gadā
• Sniegti 52 priekšlikumi par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos (izmaiņām reisu izpildes 

laikos un maršruta shēmās, pieturu iekļaušanu autobusu kustības sarakstā, jaunu reisu atklāšanu)
• Apsekotas 76 autobusu pieturvietas, kā arī uzsākta reģionā esošo pieturu izvērtēšana, kuras papildus 

iekļaujamas autobusu kustības sarakstos un kurās uzstādāmas kustības sarakstu plāksnes
• Izvērtēti un snigti 10 atzinumi par būvprojektu izstrādi autoceļu posmu pārbūvei ar pieturu izvietojumu 



REĢIONĀLAS NOZĪMES PROJEKTI 2019. GADĀ

-Ieviešam 15 projektus, t.sk., 5 projekti noslēgušies un uzsākta 5 projektu 
ieviešana

-Sagatavoti un iesniegti 4 projektu iesniegumi, t.sk. 2 apstiprināti, 1 vērtēšanā, 1 
tiek gatavots un tiks sniegts atkārtoti (LIFE projekts partnerībā ar VARAM)

-Apgūtais projektu finansējums 2019.gadā EUR 511 000*

-Kopējais aktīvo projektu finanšu budžets EUR 3 043 727* uz 31.12.2019.

-Finanšu avoti: INTERREG Teritoriālās sadarbības programmas, Apvārsnis 2020, 
Struktūrfondi

-Jomas:

- Vide, enerģētika, pielāgošanās klimata pārmaiņām,

- Uzņēmējdarbība un vieda specializācija,

- Transporta plānošana un mobilitāte,

- Tūrisma un reģiona atpazīstamības veicināšana,

- Pilsētvides plānošana,

- Deinstitucionalizācija

* neietver DI projektu



VIDE UN ENERĢĒTIKA

Enerģētikas un klimata rīcības plānu 
izstrāde: Tukums; Ķekava; Salaspils; 
Ādaži; Sigulda; Ogre; Ķegums; 
Lielvārde; Mārupe; Ikšķile

Sagatavotas politikas rekomendācijas 
enerģijas un klimata mērķu izpildei 2030. un 
2050. gadam nacionālā un reģionālā līmenī.

Co2mmunity – Energokopienu

attīstīšana – ekonomiskie, finanšu un 

tehnoloģiskie priekšnosacījumi 

Paraugprojekts Mārupes novadā.

Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanas prakse un 
ilgtspējīgu risinājumu plānošana ārtelpu 
apgaismojumu izbūvē pašvaldībās

Rīga, Jūrmala, Mārupe, Salaspils

APVĀRSNIS 2020



TRANSPORTS UN MOBILITĀTE

Ziņojums “Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskā 

vīzija”:

http://rpr.gov.lv/wp-

content/uploads/2019/03/20190201_Mob_viz_Galazinojum

s.pdf

Rīgas metropoles areāls, daļa Zemgales plānošanas 

reģiona pašvaldības

Ziemeļjūras – Baltijas jūras 

transporta koridors kā reģiona 

savienotājs 

Baltijas transporta loks (Baltic Loop) 

•Uzlabot un izstrādāt laika patēriņa ziņā efektīvus 
transportēšanas risinājumus;

•Laika pārvaldības efektivizācijas analīze kravu un 
pasažieru pārvadājumos;

•Dialoga veicināšana starp transporta nozarē 
iesaistītajiem sektoriem



PROJEKTU TERITORIĀLĀ IETEKME



UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VIEDA

SPECIALIZĀCIJA

Tiešsaistes platforma

vieda specializācija un ekonomiskais 

potenciāls un attīstības procesi RPR 

https://rpr.kartes.lv šādās jomās 

lauksaimniecība, rūpniecība, IT 

pakalpojumi, enerģētika

Jūras un piekrastes vieda attīstība
Jūras  un piekrastes viedās specializācijas plāns 

2021.-2027. gadam

Īstenoti divi paraugprojekti: 

• Ar saules baterijām aprīkots viedierīču

uzlādes  punkts uzstādīts Carnikavas 

pludmalē

• Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze 

Rīgas plānošanas reģiona piekrastē

http://rpr.gov.lv/wp-

content/uploads/2019/03/Petijumu-gala-

zinojums-Bikovens-2019_31.01.2019.pdf.

Uzsākts EmpInno Monitor 3S

Social and Creative – sociālās 

uzņēmējdarbības prasmju 

veicināšana

https://rpr.kartes.lv/
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/03/Petijumu-gala-zinojums-Bikovens-2019_31.01.2019.pdf


TŪRISMS UN REĢIONA ATPAZĪSTAMĪBA

EST-LAT Harbours – jahtu ostu 
pakalpojumu attīstība –
Salacgrīva, Skultes osta, Rīgas 
pilsētas jahtklubs, Jūrmalas un 
Engures osta – investīcijas 
infrastruktūrā un ostu 
starptautiskās atpazīstamības 
veicināšana

Industrial heritage – industriālā 

mantojuma tūrisma produkta 

attīstība un mārketings –

Limbažu tīne, Bīriņu pils 

ūdenstornis, Jaunpils dzirnavas, 

Rideļu dzirnavas, Baložu kūdras 

purva bānītis

www.industrialheritage.eu

Pieci projekti par kopējo finansējumu



TŪRISMS UN REĢIONA ATPAZĪSTAMĪBA

Piekrastes zvejniecības kultūras 
mantojuma potenciāla saglabāšana 
un popularziēšana Eiropā/ CHERISH

Pieredzes apmaiņas aktivitātes un 
rīcības virzienu noteikšana, sadarbībā 
ar ieientersētajām pusēm, t.sk., 
vietējām rīcības grupām piekrastes 
pašvaldībās

Autentiskā kultūras tūrisma 
spēcināšana pilsētās ar bagātu 
kultūras mantojumu/

Local Flavours

Atbalsta politiku pilnveide, vietām, kas 
salīdzinoši nespēj pilnībā izmantot 
vietējā kultūras mantojuma 
potenciālus. Teritorija: Rīga, Pierīga un 
attīstības centri

Pārrobežu pārgājiena maršruta

“Mežtaka” un mārketinga materiālu

izstrāde Latvija-Igaunija-Somija

Rīga – Garkalne – Ādaži  - Inčukalns –

Vangaži - Sigulda

https://www.interregeurope.eu/cherish/


Projekts Virtuālā pilsētvide» Augmented Urbans

Veicināt pielāgoties spēju (resilience) ietveršanu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību

telpiskās attīstības plānos un jauno tehnoloģiju (paplašinātās, virtuālās un jauktās

realitātes -AR, VR un MR) izmantošanas iespējām plānošanas procesā. Daugava kā

vienojošais elements.

Iesaistītas: Rīgas( Pārdaugava- Zināšanu jūdze), Ogres un Ķekavas pašvaldību

teritorijas.

Sadarbības partneris: Rīgas Tehniskā universitāte.

)

PILSĒTVIDES PLĀNOŠANA



DI PROJEKTĀ SNIEGTIE PAKALPOJUMI

PROJEKTA NR. 9.2.2.1/15/I/002 «DEINSTITUCIONALIZĀCIJA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN BĒRNIEM» 

NODROŠINĀTI SABIEDRĪBĀ BALSTĪTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Pilngadīgas personas ar GRT

Aprūpe
mājās  

Dienas 
aprūpes 
centrs 

Specializē
tās

darbnīcas
Grupu 
māja

Spec.
konsult. 

Atbalsta 
grupas

Personu 
skaits

17 14 7 9 109 79 163

kompensācija par pakalpojumiem 

198 756.12

Bērni ar FT

Aprūpes p.

"Atelpas 
brīža’’

p.

Sociālās
rehabil.

p.

Dienas 
aprūpes 
centrs 

Bērnu
skaits

Bērnu
vecāki

59 36 208 2 266 104

kompensācija par pakalpojumiem 

271 705.36



Grozījumi Nr.5 RPR DI plānā apstiprināti Labklājības ministrijas Sociālo 

pakalpojumu attīstības padomē (20.12.2019.)  

GROZĪJUMI DI PLĀNĀ

Grupu 
dzīvokļi 

personām 
ar GRT

(8 no VSAC)

Dienas  aprūpes 
centrs 

personām ar 
GRT

30
vietas
Ādažu

pašvaldībā

16
vietas

Carnikavas
pašvaldībā



• Integrējoša nometne                           
ārpus ģimenes aprūpē 
esošiem bērniem                 
«Sapņi piepildās»                  
21. oktobrī

• Informēšana par                    
DI procesa norisi               
pašvaldību pārstāvjiem 
20. novembrī

•Pieredzes apmaiņas 
brauciens pašvaldību 
pārstāvjiem uz Cēsīm 
30.maijā

INFORMATĪVI UN IZGLĪTOJOŠI

PASĀKUMI DI PROJEKTĀ


