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Priekšvārds
Godātie 2019. gada pārskata lasītāji!
Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir sagatavojusi pārskatu par 2019. gadā paveikto,
sasniegtajiem rezultātiem, piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un nākamajā gadā plānotajiem
uzdevumiem.
2019. gadā apritēja 13 gadi kopš uzsākts valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācijas process.
Ar katru gadu arvien vairāk iedzīvotāji novērtē e-pakalpojumu lietošanu kā ērtu un izdevīgu. Tā 2019.
gadā portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits palielinājās, salīdzinot ar 2018.gadu, par vairāk nekā 26%
un sasniedza 692 tūkstošus. 2019. gada nogalē iedzīvotājiem portālā bija pieejami 126 dažādi epakalpojumi.
Pagājušajā gadā aģentūra turpināja vairāku iepriekš aizsāktu ERAF projektu īstenošanu.
Aģentūra piedalījusies un veiksmīgi pabeigusi Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta
(Connecting Europe Facility) projekta „eIDAS CEF Project Latvia” īstenošanu un pieteikusi un veikusi
dalību „e-Invoices CEF Project Latvia” projektā, attīstot aģentūras risinājumu integritāti ar Eiropas
dalībvalstu risinājumiem.
2019. gadā ir būtiski palielinājusies EIS e-konkursu apakšsistēmas izmantošana. Pārskata periodā
e-konkursu apakšsistēmā ir izsludinātas 12 317 iepirkumu procedūras. Apgrozījums EIS e-pasūtījumu
apakšsistēmā sasniedzis 117 miljonus EUR. 2019. gadā EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas katalogos nopirkto
preču skaita īpatsvars, kam izvirzīti zaļā publiskā iepirkuma nosacījumi, ir sasniedzis 22,44% no kopējā
apgrozījuma. 2019. gada nogalē pircējiem bija pieejami 23 preču un pakalpojumu katalogi, gada laikā
veiktas 120 326 piegādes, EIS reģistrēta 741 aktīva pircēju organizācija.
2019. gads ir nozīmīgs arī ar to, ka esam pārņēmuši Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas funkcijas, tādā veidā palielinot institucionālo kapacitāti, un paplašinot savu funkciju un
uzdevumu klāstu.
Esam gandarīti par paveikto un pārliecināti, ka šis pārskats ļaus izvērtēt gan mūsu veikumu, gan
sasniegtos mērķus.
Aigars Undzēns
Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors
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Saīsinājumi
ĀM – Ārlietu ministrija
BJR – Baltijas Jūras reģions
CVK – Centrālā vēlēšanu komisija
EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma
LR – Latvijas Republika
LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds
LVAFA – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
MK – Ministru kabinets
NVO – Nevalstiska organizācija
PII – Pirmsskolas izglītības iestāde
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis
TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
VARAM– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VIS – Valsts informācijas sistēma
VISS – Valsts informācijas sistēmu savietotājs
VRAA –Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VZD – Valsts zemes dienests
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1. Pamatinformācija
1.1. VRAA juridiskais statuss
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.
gada 14. jūnija noteikumiem Nr.375 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”. Saskaņā ar
2018. gada 17. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.530 “Par Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai” ar 2019. gada 1. maiju Valsts
reģionālās attīstības aģentūra ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas tiesību, saistību
un prasību pārņēmēja.
1.2. VRAA atbildībā esošās funkcijas un uzdevumi
VRAA ir šādas funkcijas:
•

•
•
•
•
•

valsts informācijas sistēmu savietotāja, valsts pārvaldes informācijas un tehnoloģiju
koplietošanas infrastruktūras, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
un turējumā esošo informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un
lietotāju atbalsts;
elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība;
valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana
un uzraudzība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam deleģējumam;
analītiskās darbības nodrošināšana saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas
tehnoloģiju risinājumu uzturēšana un lietotāju atbalsts;
Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto funkciju īstenošana.

Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, VRAA veic šādus uzdevumus:
•
•

izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības un elektroniskās
pārvaldes jomā;
nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu un attīstību, tai
skaitā:
o portālā iekļauto valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sniegto elektronisko
pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām;
o tādu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas nodrošina nodevu un nodokļu
aprēķināšanu un samaksu;
o portālā esošo e-pakalpojumu un koplietošanas risinājuma lietojamības un
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apmierinātības monitoringu;
o sagatavo un uztur aktuālus e-pakalpojumu standartus un vadlīnijas, uzrauga vadlīniju
ieviešanu;
o nodrošina tās pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu, attīstību
un izmantošanu, tai skaitā izstrādā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos,
lai atvieglotu piekļuvi savietotājam un caur savietotāju pieejamiem datiem;
o nodrošina Valsts pārvaldes pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;
o nodrošina Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem
uzturēšanu un attīstību;
o nodrošina Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla uzturēšanu un attīstību;
o sadarbībā ar identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina iespēju identificēt
fiziskas un juridiskas personas – e-pakalpojumu saņēmējus;
o sadarbībā ar kredītiestādēm nodrošina e-pakalpojumu saņēmēju darījumu samaksu;
o nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu,
uzturēšanu un attīstību;
o nodrošina Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās reģionālās
attīstības indikatoru moduļa uzturēšanu un attīstību;
o īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošos projektus
elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā;
o nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību un attīstību;
o organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu
o
o

o
o
o

preču un pakalpojumu iepirkumā elektronisko iepirkumu sistēmā;
uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par elektroniskajā
iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem;
nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo
valsts un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus
par projektu īstenošanu un nodrošina to uzraudzību un kontroli;
nodrošina Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas periodā līdzfinansēto
projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību;
nodrošina līdzdalību Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda
darbības programmu slēgšanā;
nodrošina no finanšu kontroles institūcijas funkcijas izrietošo uzdevumu izpildi

attiecībā uz finansējuma saņēmējiem Latvijas Republikā ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu 2007.–2013. gada plānošanas periodā īstenoto teritoriālās sadarbības
programmu ietvaros;
o nodrošina Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam
Informācijas un konsultāciju punkta, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja uzņemošās institūcijas
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funkcijas un tā uzturēšanu;
o analizē un novērtē informāciju reģionālās attīstības jomā, kā arī organizē statistisko datu
strukturētu glabāšanu un informācijas pieejamību;
o nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas
jūrai" uzņemošās institūcijas funkcijas;
o nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts un citu
finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;
o nodrošina mācības un seminārus par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;
o nodrošina oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pieejamību, uzturēšanu un
attīstību;
o nodrošina Latvijas nacionālās vārtejas pieejamību pārrobežu elektroniskajai
identifikācijai, kā arī tās uzturēšanu un attīstību;
•

nodrošina Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī:
o sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu
tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā;
o ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un iestādes tīmekļvietnē
informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;
o ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai
vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas
plānošanas dokumentiem;
o
o
o
o

o
o
o

apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu
izlietojuma gaitu;
iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda
konsultatīvajā padomē (turpmāk – konsultatīvā padome);
mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko iestādei piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;
ja nepieciešams, nodrošina no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem finansētā
projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un
līdzekļu izlietojuma atbilstību ar iestādi noslēgtajam līgumam;
ievieto iestādes tīmekļvietnē Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk –
fonda padome) un konsultatīvās padomes lēmumus;
rakstiski informē projekta iesniedzēju par fonda padomes lēmumu attiecībā uz projekta
atbalstīšanu vai noraidīšanu;
saskaņā ar fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai
vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot
projekta finansēšanas kārtību, kā arī iestādes, projekta iesniedzēja un izpildītāja
tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta
pabeigšanas;
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o

o

o

informē fonda padomi, ja Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu saņēmējs
piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem saskaņā ar
fonda padomes lēmumu vai noslēgto līgumu vai vienošanos ar iestādi vai neizmanto
piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz
pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;
saskaņā ar fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai Latvijas vides
aizsardzības fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos
līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā;
nodrošina konsultatīvās padomes tehnisko un administratīvo darbu.

1.3. VRAA mērķis, darbības virzieni un īstenotās budžeta programmas
VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir nodrošināt e-pārvaldes attīstību, īstenot
atbalsta pasākumus vides aizsardzības jomā un atbalsta aktivitātes līdzsvarotai valsts reģionālajai
attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu
instrumentu, t.sk., vides aizsardzības jomā, ieviešanu, analītisko darbību, kā arī administratīvo
atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.
VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus darbības virzienus:
•

•

•

•

Elektroniskās pārvaldes attīstība – izmantot mūsdienīgus informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju risinājumus un pārvaldības pieejas, lai nodrošinātu efektīvu informācijas
tehnoloģiju pakalpojumus informācijas apmaiņu starp publisko pārvaldi un
privātpersonām, pārvaldītu platformu inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
radīšanai, kā arī realizētu VARAM un tās padotības iestāžu informācijas sistēmu un citu
informācijas tehnoloģiju resursu efektīvu un drošu pārvaldību;
Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība – nodrošināt atklātu, ērtu un efektīvu publisko
iepirkumu norisi elektroniskā vidē, tādejādi sekmējot, ka valsts un pašvaldību, t.sk.,
ārvalstu finanšu līdzekļi tiek izlietoti lietderīgi;
Ilgtspējīga reģionālā attīstība – nodrošināt sabalansētu valsts un pašvaldību iestāžu un
uzņēmēju šodienas un nākotnes vajadzību izvērtējumu, apmierināšanu un monitoringu,
ievērojot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus.
Vides aizsardzība - nodrošināt vides aizsardzības pasākumu īstenošanu, sekmējot
tautsaimniecības attīstību, vides kvalitātes uzlabošanu, bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību.

Pārskata periodā VRAA administrēja šādas ES fondu, valsts un citu ārvalstu finanšu instrumentu
atbalsta programmas:
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• īstenoja 6 ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ERAF projektus: “Publiskās
pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma
(PIKTAPS)”, “E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība”, “Vienotā datu telpa”,
“Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”, “Teritoriālās attīstības plānošanas
procesu un informācijas sistēmas attīstība” un “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu
vienotā platforma”;
• īstenoja 2 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility)
projektus: „eIDAS CEF Project Latvia” un „e-Invoices CEF Project Latvia”
• pēc Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanas nodrošināja darbību,
vides aizsardzības projektu un nozares projektu īstenošanu, kā arī īstenoja Kohēzijas fonda
projektu un LIFE programmas projektus;
• nodrošināja ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda septiņu ERAF projekta
aktivitāšu uzturēšanu un šo aktivitāšu ietvaros īstenoto projektu pēcuzraudzību:
• nodrošināja Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” pēcuzraudzību;
• nodrošināja pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu
īstenošanu, sniedza atbalstu Valsts Ventspils mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstībai;
• nodrošināja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda
programmas “Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–
2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu
pēcuzraudzību;
• nodrošināja Latvijas Simtgades pasākuma “Reģionu dienas – īpaši Latvijas valsts
simtgadei veltīts pasākumu kopums, akcentējot reģionu lomu valsts attīstībā un mudinot
izzināt reģionus – Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un vērtības” ietvaros
piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību;
• nodrošināja valsts budžeta finansētā pasākuma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
administrēšanu;
• sadarbībā ar Kultūras ministriju un VARAM īstenoja mērķprogrammu “Reģionālo un
vietējo mediju atbalsta programma”;
• ieviesa Likumā par valsts budžetu 2019. gadam iekļauto prioritāro pasākumu – “Ģimenei
draudzīga pašvaldība”.
Minēto programmu administrēšanas ietvaros VRAA veica šādus pasākumus:
•
•
•
•

VRAA iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu;
projektu konkursu nolikumu izstrādi un konkursu izsludināšanu;
projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu;
projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk. īstenoto projektu pēcuzraudzību;
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•

grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu;

•

ES fondu projektu datu ievadi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmā;
informēšanu un publicitāti.

•

Attīstot e-pārvaldi, 2019. gadā VRAA nodrošināja ERAF 2007.–2013. gadu plānošanas periodā
īstenoto 10 IKT jomas projektu rezultātu uzturēšanu un projektu rezultatīvo rādītāju izpildes
nodrošināšanu.
Lai sniegtu kvalitatīvus e-pārvaldes pakalpojumus, VRAA nodrošināja Valsts pārvaldes
pakalpojumu portāla www.latvija.lv (t.sk. portālā izmitināto 126 e-pakalpojumu darbību), Valsts
informācijas sistēmu savietotāja (t.sk. ģeotelpisko datu savietotājs, 13 koplietošanas pakalpojumi),
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv, Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas un tās Reģionālās attīstības indikatoru moduļa, Valsts
informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Atvērto datu portāla,
Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas, Valsts informācijas resursu, sistēmu un
sadarbspējas informācijas sistēmas un Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstību un drošu un
stabilu darbību.
1.4. Galvenie pārskata gada uzdevumi
Pārskata gadā VRAA nodrošināja ES fondu, valsts un citu finanšu instrumentu programmu
īstenošanu atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem.
Pārskata gada galvenie uzdevumi:
•
•
•
•
•
•

ES fondu finansēto aktivitāšu pēcieviešanas uzraudzība;
valsts budžeta finansēto programmu ieviešana un uzraudzība;
analītiskā darbība reģionālās attīstības jautājumos;
Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv darbības pilnveidošana;
valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.Latvija.lv darbības pilnveidošana;
Valsts informācijas sistēmu savietotāja un tā koplietošanas komponenšu darbības
pilnveidošana;

•

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un tās Reģionālās
attīstības indikatoru moduļa darbības pilnveidošana;
Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības
pilnveidošana;
Juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājuma ieviešanas turpināšana;
Datu publicēšanas platformas 2.kārtas (Latvijas Atvērto datu portāla) izstrāde un

•
•
•
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ieviešana;
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

DEPP 2.kārtas (Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas) izstrāde un ieviešana;
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas izstrāde un
ieviešana;
starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzņemošās institūcijas
funkciju nodrošināšana;
VRAA pārziņā esošo e-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”,
“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” un “Iesniegums iestādei” darbināšanas
nodrošināšana;
turpināt pieslēgt jaunas iestādes Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas videi;
uzturēt un pilnveidot publisko pakalpojumu katalogu portālā www.latvija.lv, nodrošinot
tehnisko atbalstu pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas kontaktpunkta
nodrošināšanai;
jaunu iestāžu pieslēgšanas Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas videi turpināšana;
turpināt ERAF 2014.–2020. gadu plānošanas perioda IKT projektu īstenošanu 4 ERAF
projektiematbilstoši Projektu detalizētā apraksta darbību īstenošanas laika grafikiem. Kā
sadarbības partnerim turpināt īstenot VARAM projekta “Publiskās pārvaldes
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”, ID. Nr.
2.2.1.1/16/I/001, (PIKTAPS) aģentūrai deleģētās aktivitātes – Latvijas Atvērto datu
portāla ieviešana un oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas ieviešanas
uzsākšana;
eIDAS CEF Project Latvia ieviešana un „e-Invoices CEF Project Latvia izstrāde;
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkciju pārņemšana un Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijas administrēto projektu sekmīga administrēšanas
turpināšana.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) (eiro)
Nr.
p.k.

Gada sākumā

Gada beigās

1.

Aktīvi:

14 628 547

14 256 267

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

11 566 451

10 076 230

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

3 062 096

4 180 037
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2.

Pasīvi:

14 628 547

14 256 267

2.1.

Budžeta izpildes rezultāts

13 065 749

13 089 054

2.2.

Kreditori

1 562 798

1 167 213

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”
(eiro)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Nr.
p.k.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

-

-

2 717 152

1.1.

Dotācijas

-

-

2 717 152

2.

Izdevumi (kopā):

-

-

2 697 375

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

-

-

2 697 375

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

-

-

120 779

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

-

-

1 282 703

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

-

-

1 293 893

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” (eiro)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Nr.
p.k.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 083 353

1 983 111

2 399 185

1.1.

Dotācijas

2 933 362

1 983 111

2 399 185

1.5.

Transferti

149 991

-

2.

Izdevumi (kopā):

3 070 867

1 983 111

2 390 734

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 211 406

416 236

823 859

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

777 642

379 936

527 344

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

221 160

-

86 239
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2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

212 604

36 300

210 276

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 859 461

1 566 875

1 566 875

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” (eiro)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Nr.
p.k.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

6 044 338

5 660 205

5 849 174

1.1.

Dotācijas

5 446 738

5 360 205

5 445 385

1.5.

Transferti

597 600

300 000

403 789

2.

Izdevumi (kopā):

6 030 971

5 660 205

5 830 730

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

4 274 364

4 143 416

4 064 260

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

3 608 932

3 746 167

3 587 300

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

568 842

285 000

383 154

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

96 590

112 249

93 806

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 756 607

1 516 789

1 766 470

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” (eiro)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Nr.
p.k.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

-

-

605 354

1.1.

Dotācijas

-

-

605 354

2.

Izdevumi (kopā):

-

-

605 353

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

-

-

605 353

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

-

-

15 263

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

-

-

40 000

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

-

-

550 090
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektu un pasākumu īstenošana” (eiro)
Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Nr.
p.k.

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2 885 580

3 239 596

2 653 051

1.1.

Dotācijas

2 870 713

3 206 167

2 619 622

1.5.

Transferti

14 867

33 429

33 429

2.

Izdevumi (kopā):

2 858 326

3 239 596

2 268 907

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

778 966

1 099 336

732 620

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

778 966

1 014 378

732 620

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

-

84 958

-

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 079 360

2 140 260

1 536 287

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 69.00.00 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”
pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (eiro)
Iepriekšējā
Pārskata gadā
gadā (faktiskā apstiprināts
faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde

Nr.
p.k.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

240 357

267 578

250 805

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

240 357

267 578

250 805

2.

Izdevumi (kopā):

236 726

276 500

214 182

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

236 726

274 200

214 182

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

236 726

274 200

214 182

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

2 300

-
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošanai (eiro)
Pārskata gadā
Iepriekšējā
gadā (faktiskā apstiprināts faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde

Nr.
p.k.
1.

Finanšu
resursi
segšanai (kopā)

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

1.1.

300 000

225 000

1 298 115

-

225 000

430 874

Dotācijas

300 000

-

867 241

2.

Izdevumi (kopā):

299 454

225 000

1 202 857

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

-

225 000

1 202 857

2.1.1. Kārtējie izdevumi

-

-

119 662

2.1.3. Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

-

-

820 590

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti

-

225 000

262 605

299 454

-

-

2.2.

izdevumu

Izdevumi kapitālieguldījumiem

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 73.06.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētie projekti (2007. – 2013.)” (eiro)
Pārskata gadā
Iepriekšējā
gadā (faktiskā apstiprināts faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde

Nr.
p.k.
1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

489 565

356 886

407 417

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

489 565

356 886

407 417

2.

Izdevumi (kopā):

508 492

506 886

577 423

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

487 507

499 886

566 948

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

436 507

448 886

473 237

2.1.4.

Kārtējie maksājumi Eiropas
Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība

51 000

51 000

93 711

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 985

7 000

10 475
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2.2. VRAA darbības stratēģijā plānoto budžeta programmu un apakšprogrammu
ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi
2.2.1.

Valsts budžeta, ES fondu un citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana un
uzraudzība

Valsts budžeta finansējums
Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās
organizācijās” ietvaros 2019. gadā VRAA realizēja šādus pasākumus:
•

nodrošināja Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldību – sagatavoja un noslēdza

•
•
•

128 līgumus par projektu īstenošanu, projektu īstenošanas vietās veiktas 24 pārbaudes;
nodrošināja Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas;
īstenoja vides aizsardzības projektus 2 576.6 tūkst. eiro apmērā;
īstenoja Vides politikas pamatnostādnes un citu prioritāro projektu un pasākumu
finansēšanu vides aizsardzībā.

Valsts budžeta programmas “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros 2019. gadā
VRAA realizēja šādus pasākumus:
•

•

•

•

turpināja 2017.-2019. gada jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu
īstenošanu, tajā skaitā pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu
pasākumu īstenošanu 1 550,0 tūkst. eiro apmērā. Pasākuma ietvaros sniegts atbalsts Valsts
Ventspils mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstībai;
nodrošināja Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu
apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei. Pārskata periodā VISS
pieejami 58 valsts reģistru datu apmaiņas servisi, un datu apmaiņas servisu izsaukums
sasniedz 51 808 milj. reizes;
nodrošināja valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu,
nodrošināja elektroniskās informācijas apmaiņu starp pašvaldībām un valsts iestādēm.
VRAA koplietošanas komponentes izmantoja 254 publiskās pārvaldes iestādes (gan tiešās
pārvaldes iestādes, gan pašvaldības, gan to iestādes). Izmantojot elektronisko pakalpojumu
“Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē”, pārskata periodā tika veikti 52 283
maksājumu;
nodrošināja 2017.gadā iesāktā Latvijas Simtgades pasākuma “Reģiona dienas – īpaši
Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu kopumu, akcentējot reģionu lomu valsts
attīstībā un mudinot izzināt reģionus – Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās, reģionu simboli un
vērtības” īstenošanas uzraudzību. Tika izskatīti un saskaņoti 9 pilsētu pārskati par
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pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu;
•

nodrošināja pasākuma “Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošanu. Izstrādāja trīs projektu
konkursu nolikumus, kuru ietvaros finansējuma saņemšanai tika apstiprināti un sniegts
atbalsts 24 pašvaldību un nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai. Sadarbībā ar
VARAM tika nodrošināta konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” norise, kā
rezultātā par konkursa uzvarētājām nominācijā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”
tika atzītas Ādažu, Grobiņas, Ludzas, Smiltenes un Iecavas pašvaldības. Nominācija
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” tika piešķirta Līvānu novada pašvaldībai.
Papildus nominācijas tika piešķirtas septiņām pašvaldībām: Krustpils, Cēsu, Ventspils,
Stopiņu, Bauskas, Baldones un Priekuļu pašvaldībai. Konkursa noslēguma pasākums ar
laureātu sveikšanu notika 16.decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā. Pirms noslēguma
pasākuma tika organizēts seminārs par Latvijas un ārvalstu pieredzi ģimenei draudzīgu
pašvaldību attīstībai.

Valsts budžeta programmas “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” ietvaros:
• aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu
indeksi pēc 2018. gada datiem plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem;
• uzturēts valsts pārvaldes pakalpojumu katalogs, nodrošināta elektroniska piekļuve valsts
reģistriem un e-pakalpojumiem, kā arī nodrošināta infrastruktūra valsts un pašvaldību epakalpojumu izmitināšanai portālā www.latvija.lv;
• nodrošināta Teritoriālās attīstības un plānošanas informācijas sistēmas, tai skaitā
Reģionālās attīstības indikatora moduļa (RAIM) uzturēšana, kā arī Ģeoportāla un Valsts
•
•

•

•

informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) uzturēšana;
valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas 37 Valsts informācijas sistēmas;
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv tiek uzturēts un pilnveidots publisko
pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem:
o publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti 6 981 pakalpojumi,
o publisko pakalpojumu katalogā iekļauti 254 pakalpojumu sniedzēji,
o pieejami 126 interaktīvie elektroniskie pakalpojumi,
o interaktīvie elektroniskie pakalpojumi izmantoti 4 794 tūkst. reizes,
o unikālo lietotāju skaits kopš 2008.gada sasniedzis 1085 tūkstošus.
nodrošināta Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) uzturēšana. Pārskata periodā EIS
katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars sasniedza 53% no kopējā katalogos iekļauto
katalogu skaita, savukārt EIS e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmas aktīvo lietotāju-skaits
ir sasniedzis– 8502 organizācijas,, tajā skaitā 7095 piegādātāju organizācijas, no kurām
6438 ir Latvijas uzņēmēji, un 1407 pasūtītāju organizācijas. EIS veikto darījumu
apgrozījums 2019. gadā sasniedzis 117 milj. eiro ar PVN;
nodrošināta 2017. – 2019.gada jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu
īstenošana - Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības
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līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana;
•

•
•

•

nodrošināta projektu “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta”, “Publiskās
pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” un “Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” uzturēšana 1 341,1
milj. eiro apmērā;
nodrošināta Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas, Valsts pārvaldes
pakalpojumu kataloga - VISS un Latvija.lv komponenšu uzturēšana;
veikta, Vienotās pieteikšanās moduļa un Latvija.lv KDV (klientu darba vieta) profila
funkcionalitātes papildināšana, veikti Valsts pārvaldes pakalpojumu kataloga
pilnveidojumi pakalpojumu uzskaites datu ievades nodrošināšanai un veikta Maksājumu
moduļa pilnveidošana;
īstenota mērķprogramma “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” par piešķirto
valsts finansējumu 403, 8 tūkst. eiro apmērā. Sadarbībā ar Kultūras ministriju sniegts
atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem
sabiedriski nozīmīga satura radīšanas veicināšanai medijos neatkarīgi no to veida un
izmantotās platformas, vienlaikus nodrošinot demarkāciju ar sabiedrisko pasūtījumu.
Papildu programmas kopējiem uzdevumiem sniegts atbalsts Latgales plānošanas reģiona
teritorijā esošajiem medijiem, kas nodrošina no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar
Latviju, stiprina diasporas piederības sajūtu Latvijai, kā arī veicina diasporas pilsonisko
līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Pamatojoties uz 2019. gada 25. aprīlī trīspusēji noslēgto sadarbības līgumu starp Kultūras
ministriju, VRAA un VARAM, par reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas īstenošanu,
VRAA izsludināja atklātu projektu konkursu. Kopumā konkursa ietvaros tika apstiprināti un
noslēgti 42 līgumi, t.sk., ar 27 reģionālajiem un vietējiem preses izdevumiem, ar četriem
reģionālajiem un vietējiem audiālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, pieciem
audiovizuālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un sešiem medijiem Latgales
plānošanas reģionā. Kopējā izmaksātā finansējuma summa ir 382 819,23 eiro.
Pamatojoties uz 2018.gada 23.aprīlī trīspusēji noslēgto sadarbības starp Kultūras ministriju,
VRAA un VARAM, par reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas īstenošanu, 2019.gada
sākumā VRAA nodrošināja 2018.gadā īstenoto 38 projektu pārskatu un izdevumus pamatojošo
dokumentu izvērtēšanu un saskaņošanu, kā arī pārskata par Mediju atbalsta programmas finanšu
līdzekļu administrēšanas rezultātiem sagatavošanu un iesniegšanu Kultūras ministrijā.
Valsts budžeta apakšprogramma “Vides aizsardzības projekti”
Apakšprogrammas ietvaros tika izsludināti projektu konkursi 9 aktivitātēs. Kopā projektu
konkursos tika iesniegti 115 projekti: finansējums piešķirts – 86 (75%), Fonda padomē noraidīti –
25, administratīvi noraidīti – 4.
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Atbilstoši kārtībai, kas nosaka nacionālas nozīmes vides projektu iesniegšanas un finansēšanas
kārtību, tika iesniegti 12 projekti, kas izvērtēšanas procesā tika atzīti par prioritāri nozīmīgiem
(t.sk. atbilstoši jaunās politikas iniciatīvai “Nauda atgriežas dabā”) un attiecīgi piešķirts
finansējums to īstenošanai 2019. gadā.
Valsts budžeta apakšprogramma “Nozares vides projekti”
Apakšprogrammas darbības galvenais mērķis ir nodrošināt VARAM un tās padotības institūciju
projektu finansēšanu, kas nodrošina veiktspējas stiprināšanu vides aizsardzības kontroles un vides
politikas īstenošanas jomās, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un uz aizsardzības
pasākumiem, starptautisko saistību vides jomā izpildi, kā arī sabiedrības izglītošanu.
No valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” kopā finansēti 29 projekti
(Valsts vides dienests – 7; Dabas aizsardzības pārvalde – 5; Latvijas Dabas muzejs – 2; VARAM
– 14; Vides pārraudzības valsts birojs - 1).
Valsts budžeta apakšprogramma “LIFE programmas projekti”
LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata
pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.
Ar katru gadu LIFE programma Latvijā paliek arvien populārāka - 2019. gada LIFE projektu
konkursa uzsaukumā, tika iesniegti 23 projekti, kuros vadošais partneris bija organizācija no
Latvijas.
Finansējumu vides un klimata uzlabošanas projektu īstenošanai Eiropas Komisija piešķīra diviem
2019. gadā iesniegtajiem projektiem, kuros piedalās Latvijas organizācijas, savukārt trešais
projekts, kura mērķis ir uzlabot zināšanas un kapacitāti, informācijas apriti un izpratni par
apdraudētām sugām Latvijā, šobrīd atrodas tā sauktajā garajā sarakstā un finansējuma pieejamības
gadījumā, tiks apstiprināts.
LIFE Kapacitātes projekta īstenošana
Projekts “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT)
uzsāka darbību 2016. gada 1. janvārī. Projekta īstenotāji ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (vadošais partneris) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (sadarbības
partneris).
CAP LIFE LAT projekta galvenais mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību un sekmēt
iesniegto un atbalstīto projektu skaitu.
Galvenais 2019. gadā paveiktais:
• 2019. gadā no Latvijas tika iesniegti 40 projektu pieteikumi. Salīdzinoši, pagājušajā gadā
tika iesniegti 26 pieteikumi. No tiem:
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o 19 koncepcijas un 4 klimata iesniegumi, kuros organizācija no Latvijas ir kā vadošais
partneris;
o 9 koncepcijas un 5 klimata iesniegumi, kuros organizācija no Latvijas ir kā projekta
partneris;
o 1 apstiprināts tehniskais projekts;
o 2 Latvijas integrētie projekti saņēmuši uzaicinājumu rakstīt pilno pieteikumu;
Gada laikā tika noorganizēti 7 specializēti apmācību semināri projektu iesniedzējiem, ko klātienē
apmeklēja 175 dalībnieki. CAP LIFE LAT komanda 2019. gadā padziļināti konsultējusi 76
klientus par viņiem interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar LIFE programmu un tās projektiem.
Kopējā sasniegtā auditorija – 9,4 milj. Noorganizēts gan ikgadējais Latvijā notiekošo LIFE
programmas projektu tīklošanās pasākums, gan arī Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanās
pasākums. Vairāk informācijas par CAP LIFE LAT projektu: www.lifeprogramma.lv
Kohēzijas fonda sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta īstenošana
Fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Dabas
muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas
institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu
aizsardzības dienestu – 2019. gadā īstenoja būtiskas Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.
5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un
sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un
izglītības centru infrastruktūru” aktivitātes.
Gada sākumā pabeigta plānotā Valsts vides dienesta tehniskās kapacitātes pilnveidošana, kā
rezultātā uzlabots tehniskais nodrošinājums Baltijas jūras akvatorijas, virszemes ūdeņu, zvejas,
radiācijas un zemes dzīļu izmantošanas kontrolei. Projektā izveidots arī risku, avāriju un avāriju
situāciju kontroles centrs, kas ļauj operatīvi organizēt vides risku, avāriju un avāriju situāciju
koordinēšanu un vadīšanu.
Pateicoties Kohēzijas fonda atbalstam, jaunas iekārtas Latvijā pieejamas jūras vides
monitoringam, tādējādi pilnveidojot Latvijas Hidroekoloģijas institūta speciālistu tehnisko
nodrošinājumu. Jaunās iekārtas būtiski papildinās tradicionālajā monitoringā iegūtos datus par
ūdens temperatūru, sāļumu, viļņu un straumju raksturlielumiem, kā arī aptuveno mikroaļģu
daudzumu jūrā. Datu apjoms ir būtisks faktors, lai noteiktu nepieciešamos pasākumus jūras vides
pārvaldībā un apsaimniekošanā, kā arī ļauj veidot precīzākus nākotnes scenārijus.
Savukārt iekšzemes ūdeņu monitoringam piegādātas multiparametru zondes, datu logeri, ūdens
līmeņa mērītāji un citas būtiskas iekārtas, kas papildinās Latvijas Lauksaimniecības universitātes
speciālistu nodrošinājumu. Balstoties uz ilggadīgo novērojumu datiem, tiks izteiktas prognozes un
sniegti ieteikumi ūdeņu apsaimniekošanai valsts līmenī.
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2019.gadā projektā neatlaidīgi tika turpināta arī trīs nacionālas nozīmes vides informācijas centru
modernizēšana. Būvprojekti tika izstrādāti Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārza un Nacionālā
botāniskā dārza Vides izglītības centriem. Projekta ietvaros Latvijas Dabas muzejā atjaunotas
vairākas muzeja ekspozīcijas, piemēram, ar izglītojošām animācijām papildināta ekspozīcija
"Cilvēks un vide", Dinamiskās ģeoloģijas ekspozīcijā izveidots un uzstādīts Saules sistēmas
planētu modelis. 2019. gadā uzsākta Latvijas putnu ekspozīcijas renovācija un satura
pilnveidošana.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdoto pārvaldes uzdevumu
īstenošana
2019. gadā VRAA ieviesa Likumā par valsts budžetu 2019. gadam iekļauto prioritāro pasākumu
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”, ar diviem apakšpasākumiem
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”
Konkursa mērķis bija noteikt Latvijas labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un
daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.
Konkursa ietvaros tika izstrādāts un apstiprināts konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”
nolikums, kā arī apstiprināts konkursa vērtēšanas komisijas personālsastāvs, kurā darbojās divi
pārstāvji no VARAM un pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Valsts Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, sadarbības platformas “Demogrāfisko
lietu centrs” un nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem”.
Lai nodrošinātu konkursa norisi un publicitāti tika izsludināta iepirkuma procedūra atklāts
konkurss “Integrētās informatīvās kampaņas organizēšana ģimenes atbalsta politikas īstenošanai
konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” norisei”.
2019. gada 16. decembrī svinīgā pasākumā Latvijas Mākslas akadēmijā tika paziņoti konkursa
rezultāti. Galveno balvu un titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” ieguva Līvānu
novada pašvaldība, savukārt titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” plānošanas reģionu
pašvaldību grupā ieguva Ludzas, Iecavas, Grobiņas, Ādažu un Smiltenes novadu pašvaldības.
Papildus nominācijas tika piešķirtas septiņām pašvaldībām: Krustpils, Cēsu, Ventspils, Stopiņu,
Bauskas, Baldones un Priekuļu pašvaldībai.
Konkurss norisinājās trīs kārtās. Lielāku punktu skaitu varēja saņemt tās pašvaldības, kas aizpildīja
pieteikuma anketu un aktīvi piedalījās konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursā tika vērtētas
visas Latvijas pašvaldības, to salīdzināšanai tika ņemta vērā gan pieejamā informācija par
pašvaldībām, gan to iesniegtā informācija – statistikas dati, demogrāfiskie rādītāji, pakalpojumu
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skaits un atbalsts, ko pašvaldības sniedz ģimenēm ar bērniem, kā arī iedzīvotāju balsojuma
rezultāti, kuri atspoguļoja arī balsotāju viedokli par pašvaldībām. Otrajā kārtā kvalificējās 25
pašvaldības, trešajā kārtā 10 pašvaldības. Tās konkursa vērtēšanas komisija apmeklēja klātienē,
lai personīgi pārliecinātos par pašvaldību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Katrai no pašvaldībām
bija iespēja izcelt labākos piemērus, kā tās spēj piesaistīt novadam iedzīvotājus, uzlabot tiem
dzīves kvalitāti, piedāvāt atbalstu dažādās dzīves jomās un situācijās. Atšķirībā no citiem gadiem,
pašvaldības konkurēja sadalījumā pa plānošanas reģioniem, līdz ar to laureātu skaits, tāpat kā balvu
fonds 2019. gada konkursam, krietni pieauga, sasniedzot 132 000 eiro, neieskaitot lieldrauga
tirdzniecības centra “Alfa” un atbalstītāju ieguldījumu.
Piešķirtās naudas balvas pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un
pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.
Kopumā naudas balvas tika piešķirtas 13 pašvaldībām.
Ģimenēm labvēlīgas vides veidošana pašvaldībās un sabiedrībā
Pasākuma mērķis: īstenoti daudzveidīgi pasākumi ģimenēm labvēlīgas vides veidošanai.
2019. gada 26.aprīlī VRAA izsludināja projektu konkursu „Projektu konkurss par finansiālu
atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā”. Finansējuma saņemšanai tika
apstiprināti 4 projekti iesniegumi un noslēgti līgumi par kopējo finansējuma summu 13 932 eiro
apmērā, nodrošināt atbalstu NVO ģimenei draudzīgas vides veidošanai pašvaldībā - ģimenisko
svētku dienu atzīmēšanas pasākumu organizēšanai.
2019.gada 12.jūlijā VRAA izsludināja projektu konkursu „Projektu konkurss par finansiālu
atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai
sabiedrībā”. Finansējuma saņemšanai tika apstiprināti 19 projekti iesniegumi un noslēgti līgumi
par kopējo finansējuma summu 95 588 eiro apmērā. Konkursa ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:
• pasākumi, kas vērsti uz ģimenes vērtību popularizēšanu sabiedrībā;
• ģimeņu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas pasākumi;
• kultūras, izglītības, sporta (t.sk. aktīvās atpūtas) un cita veida aktivitātes, kurās iesaistās
ģimenes un tās locekļi - neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē, un kuri veicina ģimenei
labvēlīgas vides veidošanu sabiedrībā.
2019. gada 24. jūlijā VRAA izsludināja projektu konkursu „Projektu konkurss par finansiālu
atbalstu NVO Tēva dienas pasākuma organizēšanai”. Finansējuma saņemšanai tika apstiprināts
nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem” projekta iesniegums un noslēgts līgums par kopējo
finansējuma summu 18 710,05 eiro apmērā, kā rezultātā tika nodrošināts līdzfinansējums Tēva
dienas gājiena un festivāla organizēšanai 2019.gadā. Svētku organizēšanas mērķis ir Latvijas
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ģimenēs nostiprināt Tēva dienas svinēšanas tradīciju, tādējādi sakot tētiem paldies, aktualizēt
tematu par tēva nozīmi bērna dzīvē un veicināt tēva un bērna laika pavadīšanu kopā.
ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcieviešanas uzraudzība
2019. gadā ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcieviešanas uzraudzības
ietvaros VRAA nodrošināja 194 projektos sasniegto rezultātu ilgtspējas uzraudzību, tajā skaitā
veica 9 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
2.2.2. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana
Latvijas-Šveices sadarbības programma
Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālais projekts “Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
Lai nodrošinātu Latvijas-Šveices sadarbības programmas 2015.gadā pabeigtā individuālā projekta
“Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” rezultātu
uzraudzību, VRAA veica sekojošus pasākumus:
• apkopoja novadu pašvaldību pārskatos sniegto informāciju par ugunsaizsardzības
sistēmu ekspluatāciju pārskata gadā,
• veica pārbaudes uz vietas izglītības iestādēs.
Saskaņā ar projekta mērķi: uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
attālos un mazattīstītos reģionos, no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada martam ugunsaizsardzības
sistēmas ir uzstādītas 57 novadu pašvaldību 115 izglītības iestādēs.
2019. gadā VRAA izvērtēja 57 novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus par automātisko
ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 2018. gadā un sagatavoja pārskatu, kā arī saskaņā ar
pārbaužu plānu veica sešas izlases veida pārbaudes novadu pašvaldību izglītības iestādēs par
automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju. 2019.gada nogalē tika sagatavota un sniegta
informācija Finanšu ministrijai un VARAM par projekta ietvaros slēgtajām un reorganizētajām
skolām uz 2019.gada 1.septembri.
Pārskata periodā VRAA uzturēja arī par projekta finansējumu tapušo interneta spēli “Drošā diena”.
Spēles mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ugunsdrošību un civilo aizsardzību, un tās galvenā
auditorija ir pamatskolas skolēni no 1. līdz 9. klasei. Spēle pieejama interneta vietnē
www.drosadiena.lv.
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“Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2009.–2014. gadam” un “Norvēģijas
finanšu instruments 2009.–2014. gadam”
2019. gadā VRAA turpināja divu programmu - Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada
perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” un Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu
pēcuzraudzību. Tie ir:
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana
un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” ietvaros VRAA nodrošināja trīs iepriekš noteikto projektu:
• “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu

•

•

izstrāde”, kura mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt
atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos,
“Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, kura mērķis ir
stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas
kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektus,
“Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”, kura mērķis
ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamām teritorijām noteikto ierobežojumu
integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības
plānošanas sistēmu”, pēcuzraudzību un kontroli.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas
“Nacionālā klimata politika” ietvaros VRAA veica divu iepriekš noteikto projektu:
• “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par
politikām, pasākumiem un prognozēm” (projekta īstenotāji: VARAM sadarbībā ar
Zemkopības ministriju, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas
Vides aģentūru), kura mērķis ir nostiprināt valsts iestāžu kapacitāti, uzlabojot nacionālo
sistēmu augstas kvalitātes informācijas sagatavošanā, analizēšanā un ziņošanā, lai
nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus siltumnīcefekta gāzu inventarizācijā, politikā,
pasākumos un prognozēs un ievērotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā
konvencijā par klimata pārmaiņām un Kioto protokolā iekļautās attiecīgās prasības,
• “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai,
identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām
nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” (projekta īstenotāji:
VARAM sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas Civilās aizsardzības
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direktorātu), kura mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Nacionālajai klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijai, pēcuzraudzību un kontroli.
VRAA īstenoja arī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda
programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklātajā konkursā “Ilgtspējīgu
ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju
attīstība” atbalstīto septiņu projektu, kā arī astoņpadsmit neliela apjoma grantu shēmas projektu
iesniegumu atklātā konkursa “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības
zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projektu pēcuzraudzību un
kontroli.
Atklāta konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda
(turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām,
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās
(inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un
pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas. Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt
programmas “Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās
klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības
institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu
sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas
pasākumu īstenošanā.
2.2.3.

ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana

Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu pēcuzraudzību
2019.–2021. gada periodā, VRAA 2019. gada 10.janvārī noslēdza sadarbības līgumu ar VARAM
par ES fondu projekta “Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un
kontrolē” īstenošanu. Izdevumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, 100% apmērā tiek segti no ES
fondu budžeta.
2.3.

E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana

Lai nodrošinātu datu pieejamību un apmaiņu, pārskata periodā ir sniegts atbalsts iestādēm epakalpojumu un datu apmaiņu ieviešanā. Pārskata perioda beigās portālā Latvija.lv ir pieejami 126
e-pakalpojumi, kā arī turpināts e-pakalpojumu ieviešanas process. VRAA nodrošina un pilnveido
savā pārziņā esošos e-pakalpojumus. Tiek sniegts atbalsts tīmekļa pakalpju ieviešanā, lai
nodrošinātu vienotu pieejas punktu informācijas apmaiņai starp iestāžu informācijas sistēmām.
VRAA kontrolē piekļuvju pieslēgšanu, atbilstoši tīmekļa pakalpju turētāja prasībām.
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Pārskata periodā ir veikta projekta “Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un
nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (t.sk. ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un dalītās piekļuves
publicēšanas sistēmas), (turpmāk - Ģeoportāls) rezultātu funkcionalitātes pilnveidošana un
darbības nodrošināšana. Ģeoportāla projekta ietvaros (projekts tika pabeigts 30.06.2015) tika
izveidota infrastruktūra sekojošu funkciju nodrošināšanai, kuru izpildei tiek veikta informācijas
aprite:
• vienots pieejas punkts valsts un pašvaldību ģeotelpiskajai informācijai;
• publiska pieeja ģeotelpiskiem datiem elektroniskā formā;
• ģeotelpiskās informācijas kopīga izmantošana starp iestādēm;
• ģeotelpiskās informācijas atkalizmantošana elektroniskā formā;
• publiska pieeja šādiem ģeotelpiskās informācijas pamatpakalpojumiem, kurus definē
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta direktīva 2007/2/EK (par Telpiskās
informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE)):
o meklēšanas pakalpojumi, kas, par pamatu ņemot attiecīgo metadatu saturu, nodrošina
pieejamo ģeotelpisko datu kopu meklēšanu un metadatu satura parādīšanu;
o skatīšanās pakalpojumi, kas ļauj vismaz attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt skatu,
panoramēt vai pārklāt skatāmās ģeotelpiskās datu kopas, kā arī attēlot pieņemtos
ģeotelpisko datu kopu apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto metadatu saturu;
o lejupielādes pakalpojumi, kas ļauj lejupielādēt pilnu ģeotelpisko datu kopu vai to daļu
kopijas un, ja iespējams, piekļūt tām nepastarpināti;
o transformēšanas pakalpojumi, kas ļauj transformēt ģeotelpiskās datu kopas, lai panāktu to
nepieciešamo sadarbspēju;
o

pakalpojumi, kas ļauj nepastarpināti izmantot ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus
informācijas sistēmās.

Pārskata periodā projekta rezultātu izmantošanu raksturo ģeoportālā publicētie ģeoprodukti. 17
iestādes kopumā publicējušas 118 ģeoproduktus, no tiem skatīšanās režīmā 57 ģeoprodukti,
lejupielādes režīmā 10 ģeoprodukti, viena nesaistes datne, 5 lejupielādes datnes. Ģeotelpisko datu
savietotāja metadatu katalogā publicēti 399 metadatu ieraksti un to veikusi 27 iestāde.
2015. gada 30. novembrī noslēgusies projekta “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības
sistēmu integrācijas vides izveide” (turpmāk – EDOK) īstenošana, noslēguma maksājums veikts
2016.gada 8.martā, pēc kura uzsākts projekta 5 gadu pēcuzraudzības periods. Līdz ar to jau ceturto
gadu turpinās 5 gadu periods projektā radīto vērtību uzturēšanai. Rezultatīvie rādītāji, kas radīti
projektā, jāuztur vismaz līdz 2021. gada 8. martam. Projektā ir izstrādāts un šobrīd notiek epakalpojuma “Iesniegums iestādei” uzturēšana un pilnveidošana.
2019. gadā notika projektā radītā rezultāta – Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas vide (DIV) - pilnveidošana VARAM īstenotā projekta “Publiskās pārvaldes
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informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”, ID. Nr.
2.2.1.1/16/I/001, (PIKTAPS) 3.1.darbības “Drošas elektroniskas piegādes risinājuma attīstība” (eadrese) ietvaros, kur VRAA ir kā sadarbības partneris. Tā rezultātā 2019.gadā mainīts projekta
EDOK ietvaros radītā risinājuma nosaukums no "Publiskās pārvaldes dokumentu integrācijas
vide” uz "E-adrešu informācijas sistēma" (E-adrese). E-adreses mērķis ir nodrošināt drošu,
efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm
un privātpersonām. 2019. gada 01.janvārī ieviesta e-adrese privātpersonām. 2019. gada beigās to
izmantoja 3618 valsts iestādes, 6608 fiziskas personas un 1155 juridiskas personas.
Pārskata periodā turpinās projektu “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un
nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma -1. kārta” un “Pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības uzraudzības
informācijas sistēmas ieviešanas novados, 2. kārta” (turpmāk abi projekti kopā saukti – TAPIS)
rezultātu uzturēšanas un sistēmu pilnveides darbi - – “Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas (TAPIS) un 3 e-pakalpojumu pilnveidošana un uzturēšana”, 3.kārta. TAPIS
sistēma pieejama izmantošanai vietējām pašvaldībām, un teritorijas plānojumu saskaņošanas
procesā iesaistītajām iestādēm sākot ar 2015. gada 1. maiju, kā to nosaka Ministru kabineta
2014. gada 8. jūlija noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi” (48. punkts). Vienlaikus ar TAPIS uzturēšanu un pilnveidi notiek projektu ietvaros
izstrādāto trīs e-pakalpojumu uzturēšanas un pilnveides pasākumi. TAPIS projektu ietvaros
izstrādāti šādi e-pakalpojumi:
• pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar
•
•

teritorijas plānojumu (pieejams portālā www.latvija.lv);
informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu
(pieejams portālā www.latvija.lv);
informācijas saņemšana par teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi
un sabiedriskās apspriešanas procesu norisi (pieejams autorizētiem lietotājiem
www.geolatvija.lv Teritorijas attīstības plānošanas sadaļā).

Pārskata periodā ir veikta projekta “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības
dokumentiem izveidošana” rezultātu – Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības
dokumentiem (ESVIS) rezultātu uzturēšana un attīstība. ESVIS pilnveidošana notiek,
sadarbojoties visu ministriju un Valsts kancelejas pārstāvjiem, neformālās darba grupās. Darba
grupu ietvaros tiek definēti pilnveidošanas darbi un pēc to īstenošanas ESVIS pilnveidojumu
akcepttestēšanā tiek iesaistīti visi darba grupas pārstāvji, tādejādi nodrošinot uz lietotāju
vajadzībām vērstu sistēmas pilnveidi.
ESVIS darbība tika uzsākta 2014. gada 1. novembrī un tā nodrošina elektronisku, vienotu un drošu
ES dokumentu apriti līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot), kā arī nodrošina
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nacionālo dokumentu apriti līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot). VRAA
turpina nodrošināt ESVIS pilnveidošanu un attīstību.
2.4.

Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība

VRAA nodrošina Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) darbību valsts, pašvaldību un pašvaldību
iestāžu vajadzībām, uzturot EIS portālu www.eis.gov.lv.
EIS sastāv no pamatportāla un četrām apakšsistēmām: e-pasūtījumi; e-izsoles; e-konkursi; eizziņas.
Lai nodrošinātu preču un pakalpojumu pieejamību e-pasūtījumu apakšsistēmā VRAA kā
centralizēta iepirkumu institūcija Publisko iepirkumu likuma ietvaros rīko centralizētas publiskas
iepirkumu procedūras, kuru rezultātā tiek slēgtas vispārīgās vienošanās (iepirkuma līgumi) ar
vairākiem piegādātājiem par tiesībām piedāvāt preces un veikt piegādes darījumus Elektronisko
iepirkumu sistēmā (EIS). Valsts iestādēm, pašvaldībām un pašvaldību iestādēm tiek nodrošināta
iespēja izmantot EIS standarta preču un pakalpojumu iepirkšanai. E-pasūtījumu apakšsistēmā tiek
nodrošināti e-katalogi, kuros iekļautas Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Publisko
elektronisko iepirkumu noteikumi” 1.pielikumā noteiktās preču un pakalpojumu grupas https://likumi.lv/ta/id/289087. Veicot centralizētas iepirkumu procedūras, tiek piemērotas
prasības, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam
iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikumā “Preču un pakalpojumu grupas, kurām
obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums. (ZPI)” definētās prasības.
Apgrozījums EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā 2019. gadā sasniedza 117 milj. eiro. EIS
apgrozījumam ir vērojama stabila pieauguma tendence, kas panākta, skaidrojot EIS priekšrocības,
e-katalogu specifikāciju veidošanā izmantojot iepriekšējos periodos visvairāk pirkto preču analīzi,
lai nākošo iepirkumu veidotu maksimāli efektīvu, neiekļaujot tajā maz pieprasītas preces, tajā pat
laikā nodrošinot konkrētajā preču grupā nepieciešamo, kā arī, aktualizējot visas konkrētā segmenta
aktuālās tirgus tendences (īpaši attiecībā uz tehnikas un standarta programmatūras atjaunināšanu
un uzlabojot preču un pakalpojumu kvalitāti un ieviešot iespēju komplektēt preces atbilstoši
individuālām prasībām.
EIS katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars sasniedza 53% no kopējā katalogos iekļauto preču
skaita
Šajā laikā izsludināti trīs centralizēti iepirkumi: par programmatūras un programmatūras
pakalpojumu piegādi, par datortehnikas piegādi un par servertehnikas piegādi Elektronisko
iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
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2019. gadā EIS ir atvērti atjaunoti seši e-katalogi: pārtikas preces; drukas iekārtas; drukas iekārtu
parka paplašināšana; metāla, guļamistabas mēbeles un krēsli; biroja un izglītības iestāžu mēbeles
ar komplektēšanas iespēju. EIS tiek piedāvāta kā platforma citu organizāciju veikto centralizēto
iepirkumu procedūru rezultātā izveidoto e-katalogu izvietošanai. 2019. gadā EIS ir izveidots
medicīnas preču katalogs, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta iepirkumu procedūras
rezultātā noslēgto vispārīgo vienošanos.
2019. gadā EIS nopirkto preču skaita īpatsvars, kam e-katalogos izvirzīti ZPI nosacījumi, ir
sasniedzis 22,44% no kopējā apgrozījuma.
2019. gada beigās EIS pircējiem bija pieejami 23 preču un pakalpojumu katalogi, gada laikā
veiktas 120 326 piegādes. Uz 2019. gada beigām ir reģistrētas 740 aktīvas pircēju organizācijas.
2019. gada laikā ir veiktas klātienes apmācības 131 e-pasūtījumu apakšsistēmas lietotājam.
Aktuālā informācija par visiem piegādes darījumiem regulāri tiek publicēta EIS mājas lapā
www.eis.gov.lv , kā arī Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/eis .
2019. gadā ir turpināta e-konkursu apakšsistēmas funkcionalitātes attīstīšana un izmantošana.
2019.gadā EIS e-konkursu apakšsistēmā ir izsludinātas 12 317 iepirkumu procedūras. Lielais
izsludināto iepirkumu procedūru skaita pieaugums pretstatā 2018.gadam (3 458 iepirkumu
procedūras) skaidrojams ar normatīvo aktu izmaiņām, kas paredz obligātu elektronisku
piedāvājumu iesniegšanu ieviest pakāpeniski, ievērojot šādus pārejas noteikumus piedāvājumu un
pieteikumu elektroniskai iesniegšanai:
• attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem no 2019.
gada 1. janvāra;
• attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic
atvasinātās publiskās personas un to iestādes, no 2019. gada 1. oktobra;
• attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic
privāto tiesību juridiskās personas, no 2020. gada 1. jūlija.
2019. gadā, EIS e-konkursu apakšsistēmā ir publicēti 8057 iepirkumu plāni.
EIS e-konkursu apakšsistēmas lietotāju skaits 2019. gadā ir sasniedzis 8502 lietotāju organizācijas.
VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta darbinieki sniedz atbalstu iepirkumu veicējiem un
komersantiem e-konkursu vides izmantošanā. 2019. gadā ir atjaunoti interaktīvi apmācību
materiāli EIS lietotājiem – gan piegādātājiem, kuriem jāsagatavo un jāiesniedz piedāvājums e29

konkursu apakšsistēmā izsludinātai iepirkumu procedūrai, gan pasūtītājiem, kuriem jāsagatavo un
jāizsludina iepirkuma procedūra e-konkursu apakšsistēmā.
Interaktīvās apmācību vietnes ir pieejamas:
pasūtītājiem - http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem
piegādātājiem (latviešu valodā) - http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem
piegādātājiem (angļu valodā) - http://paligs.eis.gov.lv/suppliers
Interaktīvās apmācības par e-konkursu lietošanu 2019. gada laikā skatījušās 17 205 piegādātāju
organizācijas un 18 888 pasūtītāju organizācijas (norādīts ir lietotāju organizāciju skaits; katra no
tām varēja skatīties apmācību video pēc nepieciešamības vajadzīgo reižu skaitu).
Interaktīvās apmācības materiālus angļu valodā 2019. gada laikā ir skatījušās 1 924 ārvalstu
organizācijas.
Papildus tam ir sagatavots un publicēts biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu apkopojums –
pasūtītājiem - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1264?subsystemCode=KON
piegādātājiem - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1254?subsystemCode=KON
kā arī skaidrojumi un instrukcijas pasūtītājiem un piegādātājiem https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON
Visiem EIS lietotājiem ir pieejama arī kontekstuāla EIS lietotāju e-rokasgrāmata, kas “izsaucama”
no sistēmas katras ekrānformas –
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents/dokumentanolks.htm
Ikdienas darba laikā lietotāju atbalsts tiek nodrošināts izmantojot vienoto zvanu centra tālruni, kā
arī vienoto e-pasta pieteikumu sistēmu.
2019.gadā aktīvi turpināta EIS e-izziņu apakšsistēmas izmantošana, sasniedzot 28 746 izziņu
pieprasījumus gada laikā, kas ir vidēji 115 e-izziņu pieprasījumi dienas laikā.
VRAA 2017. gada 1. augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas
attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu
un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš ir 36 mēneši,
līdz 2020. gada 31. jūlijam.
Projekta mērķis ir atvieglot EIS lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos
pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar eCERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos
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pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos,
nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) datu
pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt sabiedrībai pieejamus elektronisko iepirkumu
darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu
izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.
2019.gada 24.septembrī CFLA apstiprināja VRAA iesniegtos vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/004 “EIepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība” grozījumus Nr.2, kuru ietvaros tika veiktas nebūtiskas
izmaiņas aktivitāšu īstenošanas laika grafikā un veikti nelieli precizējumi informācijā par
Sadarbības partneriem. Grozījumi stājās spēkā ar 2019.gada 7.augustu.
2019.gadā projekta aktivitāšu īstenošana turpinājās pie šādiem 2018.gadā noslēgtajiem darba
uzdevumiem:
1)
14.02.2018.
tika
parakstīts
darba
uzdevums
pie
vispārīgās
vienošanās
Nr.VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP pasūtījumam Nr. VRAA/2018/15 par ESPD dokumenta
veidnes izveidošanu EIS e-konkursu iepirkuma prasību pārvaldības sadaļā. Darba uzdevums
noslēgts ar AS RIX Technologies, par 672 000 eiro bez PVN.
Pēdējais maksājums par šo darba uzdevumu ir veikts 28.03.2019.
2) Aktivitātes “Jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrāde atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz
Atvērto datu portālu” īstenošanai 13.07.2018. ir parakstīts darba uzdevums pie vispārīgās
vienošanās Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP pasūtījumam Nr. VRAA/2018/65 par jaunas datu
apmaiņas saskarnes izstrādi atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu. Darba
uzdevums noslēgts ar AS RIX Technologies, par 50 960 eiro bez PVN.
Pēdējais maksājums par šo darba uzdevumu ir veikts 25.07.2019
3) Aktivitātes “EIS lietojamības uzlabojumi (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes
pārstāde)” īstenošanai 23.07.2018. ir parakstīts darba uzdevums pie vispārīgās vienošanās
Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP pasūtījumam Nr. VRAA/2018/73 par EIS lietojamības
uzlabojumu (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes pārstāde) izstrādi. Darba
uzdevums noslēgts ar AS RIX Technologies, par 120 120 eiro bez PVN, kur tikai darba uzdevuma
2. posma darbi 40 950 eiro bez PVN apmērā tiek apmaksāti no ERAF budžeta.
Pēdējais maksājums par šo darba uzdevumu ir veikts 26.04.2019.
4) Aktivitātes “EIS lietojamības uzlabojumi (kopējās lietojamības uzlabojumi)” īstenošanai
05.10.2018. ir parakstīts darba uzdevums pie vispārīgās vienošanās Nr.VRAA/2017/09/AK/CI110PKP pasūtījumam Nr. VRAA/2018/85 par EIS lietojamības uzlabojumi (kopējās lietojamības
uzlabojumi) izstrādi. Darba uzdevums noslēgts ar AS RIX Technologies, par 136 240 eiro bez
PVN.
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Pēdējais maksājums par šo darba uzdevumu ir veikts 16.01.2019.
2019.gadā ir noslēgti šādi jauni darba uzdevumi:
1) Aktivitātes “E-adreses integrācija Elektronisko iepirkumu sistēmā” (sākotnēji projektā plānota
kā “jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide starp EIS un DIV”) īstenošanai 09.04.2019 ir
parakstīts darba uzdevums pie vispārīgās vienošanās Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP
pasūtījumam Nr. VRAA/2019/26 par e-adreses integrāciju EIS. Darba uzdevums noslēgts ar AS
RIX Technologies, par 73 320,00 eiro bez PVN.
2) Aktivitātes “EIS lietotāju autorizācija ar ES dalībvalstīs izsniegtajām elektroniskajām
identifikācijas kartēm” īstenošanai 23.05.2019 ir parakstīts darba uzdevums pie vispārīgās
vienošanās Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP pasūtījumam Nr. VRAA/2019/33 par EIS lietotāju
iespēju autorizēties ar ES dalībvalstīs izsniegtajām elektroniskajām identifikācijas kartēm. Darba
uzdevums noslēgts ar AS RIX Technologies, par 21 840,00 eiro bez PVN.
3) Aktivitātes “VID saskarnes izstrādes ietvaros - integrācijas servisu “EAHRate” un
“EAHRPeriod” izstrāde”. Pasūtījumu veic VID, izstrādā – Emergn,AS, darbus apmaksā – VRAA.
Minētā līguma izpilde notiek uz 2019.gada 10.septembrī trīspusēji parakstīta Vienošanās protokola
Nr.13-2/19/32 pamata, par 13 330,00 euro bez PVN.
2019. gada laikā notika aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu īstenošana,
atbilstoši projektā plānotajam aktivitāšu grafikam.
Pārskata periodā bez tam ir nodrošināta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu
attīstība” pabeigtā projekta “Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu
funkcionalitātes attīstība” sasniegto rezultātu uzturēšana. Nodrošināta e-parakstītāja
lietojumprogrammatūras pielāgošana EIS. Veikta EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas pilnveidošana,
vienkāršojot sistēmas uzturēšanu un pilnveidojot piegādātājiem pieejamo funkciju klāstu.
Statistikas dati par EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas izmantošanu:
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Pārrobežu sadarbības sekretariātu un informācijas punktu darbība

2.5.1. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB)
2019. gadā VASAB sekretariāts sniedza organizatorisku atbalstu Latvijas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai kā VASAB prezidentūrai līdz 2019.gada 30.jūnijam un Dānijas
Rūpniecības, biznesa un finanšu lietu ministrijas Biznesa institūcijai kā VASAB prezidentūrai no
2019. gada 1.jūlija, kā arī pildīja Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam
horizontālās darbības “Telpiskā plānošana” koordinatora lomu. Tika organizētas trīs Telpiskās
plānošanas un attīstības komitejas sēdes, trīs VASAB Troikas sēdes, kā arī divas HELCOMVASAB Jūras telpiskās plānošanas darba grupas sēdes un divas HELCOM-VASAB Jūras
telpiskās plānošanas darba grupas Datu ekspertu apakšgrupas sanāksmes.
Pārskata periodā VASAB sekretariāts sagatavoja trīs ziņu lapas par VASAB aktualitātēm. Latvijas
VASAB prezidentūras laikā 2019.gadā sekretariāts organizēja VASAB semināru “Urbānā
dimensija Baltijas jūras reģiona telpiskajās politikās. Urbanizācijas tendences un perspektīvas” un
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konferenci “Mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja Baltijas jūras reģionā”.
VASAB sekretariāta pārstāvis piedalījās un uzstājās ar prezentāciju Baltijas pilsētu savienības
valdes sanāksmē, Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas semināros un ESPON programmas fokusa
grupas sanāksmē.
Ņemot vērā VASAB lomu vienotas jūras telpiskās plānošanas koordinēšanā Baltijas jūras reģionā,
VASAB sekretariāts ir aktīvi piedalījies Eiropas Savienības Jūras telpiskās plānošanas ekspertu
darba grupas sanāksmēs, Eiropas jūras dienas pasākumā, piedaloties ar ekspozīciju tā izstādē.
Minētajos pasākumos Sekretariāts ir regulāri informējis par VASAB aktualitātēm un iecerētajiem
pasākumiem jūras telpiskās plānošanas jomā, kā arī dalījies pieredzē par makro-reģionālo
sadarbību.
VASAB sekretariāta pārstāvis piedalījās Baltijas jūras valstu padomes ilgtspējīgas attīstības
ekspertu grupas sanāksmē un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas koordinācijas semināros.
VASAB sekretariāta pārstāvji piedalījās ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam desmitajā ikgadējā
konferencē Gdaņskā, organizējot semināru un rīkojot ekspozīciju konferences kontaktbiržā.
Pēc VASAB pasūtījuma 2018.gadā tika īstenots pētījums par sasniedzamības un savienojamības
izmaiņām Baltijas jūras reģionā. Saskaņā ar VASAB komitejas ieteikumiem, 2019.gadā VASAB
sekretariāts sagatavoja ziņojuma gala redakciju, kas ievietota VASAB tīmekļvietnē. . VASAB
sekretariāts sagatavoja publicēšanai ziņojuma tekstu arī populārzinātniskā valodā un tā
kopsavilkumu. Tika izdotas divas publikācijas – ziņojuma brošūra un kopsavilkuma buklets.
Svarīgi atzīmēt, ka pārskata periodā VASAB sekretariāts piedalījās arī sešu projektu īstenošanā.
Projektā “Atbalsts horizontālai aktivitātei “Telpiskā plānošana” (HASPS 3)” VASAB sekretariāts
ir vadošais partneris. Šī projekta ietvaros tika sniegts atbalsts ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam
koordinācijai, īstenošanai un priekšlikumi stratēgijas jaunajam Rīcības plānam, kā arī Baltijas
jūras reģiona jūras telpiskās plānošanas datu ekspertu apakšgrupas darbam.
Projekta “Ziemeļjūras – Baltijas reģiona savietotājs (NSB CoRe)” ietvaros izstrādāta kopīga
pārnacionālā Ziemeļjūras – Baltijas transporta koridora telpiskā vīzija un NSB CoRe Izaugsmes,
stratēģija, kā arī sagatavotas projekta noslēguma atskaites.
Projekta “Pan Baltic Scope” īstenošanā VASAB sekretariāts atbildēja par iekšējo un ārējo
komunikāciju, kā arī Baltijas jūra reģiona jūras telpiskās plānošanas politikas ietvara novērtējumu.
Tika veikta politikas ietvara analīze un priekšlikumu sagatavošanaa, kas tiek izmantota HELCOMVASAB Jūras telpiskās plānošanas darba grupas darbā. 2019.gada 19.-21. novembrī VASAB
sekretariāts kopīgi ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta “Pan Baltic
Scope” noslēguma konferenci un Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta
un UNESCO Starptautiskās Okeanogrāfijas komisijas 4.Starptautisko jūras telpiskās plānošanas
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forumu rīkoja 3.Baltijas jūras telpiskās plānošanas forumu, kurā piedalījās vairāk nekā 300
dalībnieku no 40 pasaules valstīm.
Projekta “Veidosim ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas komunikāciju reģiona labā” (Let’s
Communicate!) ietvaros tika sagatavotas projekta noslēguma atskaites, uzsākts projekta
turpinājums: sagatavots projekta aktivitāšu plāns un uzsāktas aktivitātes.
Projekta “Baltic LINes” ietvaros tika organizēta noslēguma konference “Connecting Seas”
Hamburgā un sagatavoti projekta noslēguma materiāli par projekta rekomendācijām un
rezultātiem, kā arī gatavotas projekta noslēguma atskaites.
Zviedrijas institūta (Swedish Institute) sēklas naudas projekta “Baltijas jūras reģiona jauno
plānotāju konkurss” (Baltic Sea Region Young Planners’ Contest), ietvaros sadarbībā ar Ādama
Mickēviča Universitāti Poznaņā tika organizēts konkurss reģiona jaunajiem telpiskajiem
plānotājiem. Konkursā piedalījās 34 visu Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji un viņu radītās
idejas tiks izmantotas VASAB Ilgtermiņa perspektīvas Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai
atjaunošanai.
2019. gadā tika uzsākts jauns projekts - “Capacity4MSP” - “Jūras telpiskajā planošanā iesaistīto
pušu un lēmumu pieņēmēju kapacitātes stiprināšana” (Strengthening the capacity of MSP
stakeholders and decision makers). VASAB sekretariāts ir tā vadošais partneris. Šī platformas
projekta mērķis ir apkopot un izanalizēt pabeigto un esošo projektu rezultātus un jūras telpiskās
plānošanas procesus valstīs, kā arī, aktīvā dialogā iesaistot dažādas ieinteresētās puses un nozares,
sagatavot priekšlikumus jūras telpiskās plānošanas procesa pilnveidošanai. 2019.gada 21.-22.
novembrī notika projekta uzsākšanas sanāksme, kuru organizēja VASAB sekretariāts.
VASAB viens no uzdevumiem ir reģiona teritoriālās attīstības procesu novērošana, kur liela
nozīme ir VASAB sadarbībai ar Eiropas Teritoriālās novērošanas tīklu – ESPON. Atbilstīgi ir ticis
pabeigts ESPON mērķa analīzes (Targeted Analysis) projekts “BT-2050” telpisko attīstības
scenāriju izstrādei Baltijas jūras reģionam, kur VASAB ir pētījuma galvenā ieinteresētā puse
(stakeholder). VASAB sekretariāts “BT-2050” projekta ietvaros organizēja vairākus
darbseminārus un projekta vadības grupas sanāksmes, kuros piedalījās dažādu ieinteresēto pušu
un nozaru pārstāvji. Tāpat VASAB sekretariāts aktīvi iesaistījās atgriezeniskās saites sniegšanā
ESPON projektam “Eiropas un makroreģionālais teritoriālā monitoringa rīks” (European and
Macro-regional Territorial Monitoring Tool).
2020.gadā turpināsies VASAB sekretariāta oganizatoriskais un saturiskais atbalsts Dānijas
Rūpniecības, biznesa un finanšu lietu ministrijas Biznesa institūcijai kā VASAB prezidentūrai līdz
2020.gada 30.jūnijam un Lietuvas Vides ministrijai kā VASAB prezidentūrai no 2020.gada
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1.jūlija, HELCOM-VASAB Jūras telpiskās plānošanas darba grupai un HELCOM-VASAB Jūras
telpiskās plānošanas darba grupas Datu ekspertu apakšgrupai, kā arī darbs trijos projektos Capacity4MSP, HASPS 3 un Let`s Communicate! 2.
2.5.2. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam,
Informācijas un konsultāciju punkts
2019. gadā programmas Uzraudzības komiteja (UK) sapulcējās divreiz, lai atlasītu projektus
finansējuma saņemšanai. 2019. gada maijā UK 4.projektu konkursa rezultātā no 14 iesniegtajiem
projektu pieteikumiem finansējuma saņemšanai atlasīja 5 projektus. Kopējais ERAF atbalsts šiem
projektiem bija 1 691 608,11 EUR. 2019. gada decembrī pieņēma lēmumus par 5. konkursā
iesniegtajiem projektu pieteikumiem. No 10 projektu pieteikumiem finansēšanai tika atlasīti 4
projekti par kopējo summu 2 648 195,34 EUR. 6.konkursā netika iesniegts neviens projekta
pieteikums. Informācijas un konsultāciju punktā tika sniegtas konsultācijas konkursos
ieinteresētajiem potenciālajiem projektu pieteicējiem.
Apvienotais sekretariāts (JS) noorganizēja 2 seminārus 5.konkursa pieteikumu iesniedzējiem par
pieteikuma iesniegšanu eMS, tai skaitā Rīgā un 3 seminārus otrā mazo ostu projekta
potenciālajiem partneriem. 4. konkursā apstiprināto 5 projektua partneriem JS organizēja
seminārus, tai skaitā Rīgā, kur Igaunijas un Latvijas finanšu kontrolieri, revidenti un JS konsultanti
sniedza informāciju par izmaksu atbilstība, par valsts atbalsta pamatprincipiem, publisko
iepirkumu un publicitātes noteikumiem.
2019. gadā ļoti aktīvi darbojās projektu īstenošanas un atskaišu jomā, kā arī, tika veikta ievērojama
programmas komunikācija un publicitāte. Galvenais informācijas avots pieteikumu iesniedzējiem
un saņēmējiem ir tīmekļa vietne www.estlat.eu, kurā apmeklējumu un apmeklētāju skaits bija
vidēji tādā pašā līmenī kā 2018. gadā – attiecīgi apmēram 2200 un aptuveni 1000 mēnesī. Tīmekļa
vietnē regulāri tika sniegta atjaunināta informācija par konkursiem, publicēti dokumenti,
programmas un projektu pasākumi un sagatavoti un publicēti jauno projektu profili.
Komunikācijas ziņā programmas un projektu rezultātu un pasākumu publicēšana Facebook ir
bijusi efektīva. Ar 252 ziņām 2019. gadā mēs esam nodrošinājuši, ka ziņas ir publicētas par gandrīz
visiem projektiem. Programmas kontam 2019. gada beigās sekoja 2326 personas un tai bija 2243
fani, kas ir attiecīgi par 259 un 283 vairāk nekā 2019. gada 1. janvārī. Šis pieaugums tika sasniegts
organiski, t. i.,programma nemaksāja par popularitātes palielināšanu. Mājas lapas atjaunināšana ar
aktuālo informāciju un Facebook ziņu sagatavošana un publicēšana ir programmas konsultanta
Rīgā atbildības joma.
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Programma 2019. gadā noorganizēja virkni inovatīvu pasākumu: tematiskās apaļā galda sarunas
“Parunājam par rezultātiem”. Ir plāns veikt trīs tematisko apaļo galdu sarunu filmēšanu. Pirmās
apaļā galda sarunas tika filmētas, piedaloties tūrisma projektu vadītājiem un ekspertiem no tūrisma
projektiem, un tas tika uzņemts 2019.gada nogalē. Eiropas sadarbības dienas ikgadējās svinības
bija liels panākums arī 2019. gadā. Ekskursija “Zaļā visuma ceļojums” 21. septembrī pievērsa
dalībniekus izpratnei par vides jautājumiem, atkritumu šķirošanu un elektroenerģijas taupīšanai un
bija ļoti aktīva, izglītojoša un izklaidējoša diena. Sadarbībā ar Igaunijas un Krievijas programmu
vairāki projekti tika demonstrēti aptuveni 220 dalībniekiem.
Kopumā 2019. gada nogalē 48 pārrobežu projektus programmas ietvaros ieviesa 233 Igaunijas un
Latvijas partneru organizācijas, tai skaitā uzņēmumi un NVO. Programma nodrošināja
nepieciešamo atbalstu pasākumu un konsultāciju veidā. 2019.gada beigās, 22 projekti savas
aktivitātes bija pabeiguši un uzsāka gala atskaišu sagatavošanu. 6 projektiem noslēguma atskaite
tika apstiprināta jau 2019.gadā.
2019. gada aktivitāšu un informācijas kopsavilkums plašākai sabiedrībai angļu valodā ir pieejams
šeit:
https://estlat.eu/assets/upload/About%20EstLat/Annual%20reports/Citizens%20Summary%2020
19%20Est-Lat%20Programme%202014-2020_WEB.pdf
2.5.3. Interreg Baltijas jūras reģiona programma
Interreg Baltijas jūras reģiona (turpmāk tekstā - BJR) programma finansē starptautiskas sadarbības
projektus šādās tematiskajās programmas prioritātēs:
• kapacitāte inovācijām (prioritāte nr. 1);
• efektīva dabas resursu izmantošana (prioritāte nr. 2);
• ilgtspējīgs transports (prioritāte nr. 3).
2018. gadā Interreg BJR programmas Uzraudzības komiteja piešķīra finansējumu 31 projektam,
kas bija iesniegti trešā projektu konkursa ietvaros. Interreg BJR Programmas Rīgas birojs
sadarbībā ar Rostokas biroju (turpmāk tekstā – Kopīgais sekretariāts) 2018. gadā uzsāka līgumu
slēgšanu ar šo projektu vadošajiem partneriem un turpināja šo darbu 2019. gadā. Darbs pie līgumu
slēgšanas noslēdzās 2019. gada aprīlī. Tā rezultātā trešajā projektu konkursā apstiprināto projektu
īstenošana ir uzsākta. Lai atbalstītu organizācijas šo projektu īstenošanas procesā, 2019. gada
janvārī Kopīgais sekretariāts organizēja vadošo partneru semināru. Seminārs notika Rostokā
(Vācija). Tajā piedalījās 55 projektu pārstāvji.
Pārskata periodā Kopīgais sekretariāts turpināja darbu pie diviem papildus atbalsta veidiem:
1) projektu sadarbības platformas, kuru mērķis ir popularizēt Interreg BJR projektu rezultātus
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plašākām mērķa grupām;
2) projektiem, kuru īstenošana tuvojas noslēguma posmam, sniedzot iespēju saņemt
konkursa kārtībā finansējumu, lai nostiprinātu/ieviestu praksē projekta gaitā izstrādātos
rezultātus (angļu val. – extension stage).
Projektu sadarbības platformas
2019. gada janvārī noslēdzās otrais projektu konkurss projektu sadarbības platformām. Pārskata
periodā Rīgas birojs veica iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanu. No sešiem iesniegtajiem
projektu pieteikumiem, programmas Uzraudzības komiteja piešķīra finansējumu trim sadarbības
platformu projektiem. Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Kopīgais sekretariāts organizēja
apstiprināto projektu līgumu slēgšanas procesu. 2019. gada septembrī Interreg Baltijas jūras
reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju organizēja semināru
apstiprinātajām sadarbības platformām. Seminārs norisinājās Rīgā (Latvija) un tajā piedalījās 11
projektu un Baltijas jūras reģiona stratēģijas prioritāro jomu un horizontālo rīcību koordinatoru
pārstāvji.
Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Kopīgais sekretariāts organizēja
pirmo projektu konkursu projektiem, kuru īstenošana tuvojas noslēguma posmam, sniedzot iespēju
saņemt konkursa kārtībā finansējumu, lai nostiprinātu un ieviestu praksē projekta gaitā izstrādātos
rezultātus (angļu val. – extension stage). Pirmais konkurss noslēdzās 2019. gada 31. janvārī.
Kopīgais sekretariāts saņēma 20 projektu pieteikumus un veica to vērtēšanu. 2019. gada aprīlī
programmas Uzraudzības komiteja piešķīra finansējumu 9 projektiem. Otrais projektu konkurss
tika organizēts periodā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 27. februārim. Interreg Baltijas
jūras reģiona Programmas Kopīgais sekretariāts sniedza 11 konsultācijas.
Papildus Interreg BJR programma piedāvā finansiālu atbalstu makro-reģiona sadarbības
koordinācijas aktivitātēm. Šis atbalsts tiek nodrošināts programmas tematiskās prioritātes 4
“Institucionālā kapacitāte makro-reģiona sadarbībai” ietvaros. Šis finansējums tiek piešķirts
Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) BJR Stratēģijas prioritāro jomu un horizontālo rīcību
koordinatoriem, lai atbalstītu viņu darbu saistībā ar attiecīgo prioritāro jomu un horizontālo rīcību
koordināciju. Pārskata periodā šīs prioritātes ietvaros Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju
organizēja šādus projektu konkursus:
• trešais projektu konkurss mērķtiecīgu atbalsta un komunikācijas pasākumu
organizēšanai Baltijas jūras reģiona stratēģijas īstenošanai;
• Baltijas jūras reģiona stratēģijas ikgadējās konferences organizēšana 2020. gadā.
Interreg BJR programmas Uzraudzības komiteja apstiprināja vienu projektu katrā no minētajiem
konkursiem. Kopīgais sekretariāts veica līgumu slēgšanu ar apstiprināto projektu vadošajiem
partneriem. Papildus, programmas Uzraudzības komiteja nolēma pagarināt īstenošanas periodu par
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deviņiem mēnešiem projektiem, kas sniedz atbalstu Baltijas jūras reģiona stratēģijas prioritāro
jomu un horizontālo rīcību koordinatoriem.
2019. gadā Rīgas birojs veica 19 regulāro projektu un 5 ES Stratēģijas BJR atbalsta projektu
uzraudzību.
2019. gada aprīlī, Lībekā (Vācija) Kopīgais sekretariāts organizēja gada nozīmīgāko pasākumu –
Konferenci par Interreg BJR programmas sasniegumiem. Konferencē piedalījās vairāk nekā 300
pārstāvji. Novembrī, lai atbalstītu projektus to īstenošanas procesā, Kopīgais sekretariāts
organizēja semināru par mērķa grupu iesaistīšanu projekta aktivitātēs un komunikāciju semināru.
Seminārs norisinājās Tallinā (Igaunija). Semināru apmeklēja 64 dažādu organizāciju pārstāvji no
Interreg BJR projektiem.
Sadarbība ar Krieviju
Saskaņā ar līgumu, kas parakstīts starp Eiropas Komisiju, Krievijas Federācijas un Vācijas
valdībām par organizāciju no Krievijas iesaistīšanu Interreg BJR programmā, projektu partneriem
no Krievijas ir pieejami 4.4 miljoni eiro no Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finanšu
līdzekļiem. Papildus Krievijas Federācija ir piešķīrusi 4.4 miljonus eiro nacionālā finansējuma
Krievijas partneru atbalstam. Pārskata periodā Kopīgais sekretariāts sadarbojās ar Interreg BJR
programmas nacionālo apakškomiteju Krievijā, lai iesaistītu Krievijas organizācijas projektu
sadarbības platformu projektos un Interreg BJR projektos to izstrādes gaitā. Kopīgais sekretariāts
sniedza arī atbalstu apstiprinātajiem Interreg BJR projektiem iekļaut Krievijas organizācijas
projektos kā projektu partnerus un saņemt finansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai.
Lai veicinātu sadarbību ar organizācijām no Krievijas, Interreg BJR programmas Rīgas birojs
sadarbībā ar Rostokas biroju pārskata periodā organizēja un piedalījās šādos semināros:
• maijā tika organizēts seminārs projektu partneriem no Krievijas un viņu pirmā līmeņa
kontrolieriem. Seminārs norisinājās Sanktpēterburgā (Krievija) un tajā piedalījās 62
dalībnieki.
• septembrī Kopīgais sekretariāts sadarbībā ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu
sadarbības programmām organizēja konferenci: “Eiropas sadarbības diena – daba mūsu
kopīgais dārgums”. Konferencē piedalījās apmēram 60 publisko iestāžu darbinieki un 60
•

studenti.
oktobrī Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju piedalījās Stratēǧiskās plānošanas vadītāju
forumā, kas norisinājās Sanktpēterburgā, Krievijā. Foruma ietvaros Kopīgais sekretariāts
organizēja semināru: “Krievija-Eiropas savienība – starptautiskās sadarbības rezultāti un
perspektīvas”, kuru apmeklēja 100 cilvēki.

VRAA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Šlesvigas – Holšteinas Investīciju banku Vācijā par
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Interreg Baltijas jūras reģiona programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas biroja izveidi un darbību
Rīgā. Rīgas birojs ir daļa no Interreg BJR programmas sekretariāta un strādā ciešā sadarbībā ar
kolēģiem no programmas galvenā biroja, kas atrodas Rostokā, Vācijā. Kopumā Rīgas birojs strādā
pie Interreg BJR programmas īstenošanas. Plašāka un detalizētāka informācija par Interreg BSR
programmas aktivitātēm pieejama programmas mājas lapā: http://www.interregbaltic.eu/home.html.
2.6. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv 2019. gadā bija pieejami 132 e-pakalpojumi un
6981 pakalpojumu apraksti, kurus uztur 54 iestādes. Aptuveni 800 no tiem ir pakalpojumi, kuriem
kā viens no saņemšanas un/vai pieprasīšanas kanāliem atzīmēts “E-pasts” vai “E-pakalpojums”.
Latvija.lv produkcijā ieviesto e-pakalpojumu izsaukšanas reižu skaits
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Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu skaits

E-pakalpojumu uzsākšanas skaita pieauguma dinamika raksturo vienmērīgi augošu lietotāju
interesi par valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem. Kopš
pirmo e-pakalpojumu publicēšanas sākuma 2008. gadā līdz 2019. gada beigām e-pakalpojumi
kopumā ir uzsākti 20,17 milj. reižu.
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15 populārākie e-pakalpojumi 2019. gadā (pēc uzsākšanas reižu skaita)
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Vairāk izmantoto un Latvijas iedzīvotāju vidū popularitāti iemantojošo e-pakalpojumu
uzskaitījumu 2019. gadā jūtami papildina e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē”. Tā popularitāte ir pieaugusi pateicoties tā izmantošanas ērtumam un iespējām, kuras
nodrošina nekustamo īpašumu saimniekiem veikt ne tikai nodokļa apmaksu par savu īpašumu, bet
ļauj apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu. 2019. gadā izmantojot šo epakalpojumu ir veikti vairāk nekā 50 tūkstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par kopējo
summu gandrīz 4 miljoni eiro.
Aizvien pieaugošu popularitāti ir iemantojis arī e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”, ar kura
starpniecību Latvijas iedzīvotāji var vērsties valsts un pašvaldību iestādēs, elektroniski iesniedzot
dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums
atbilstoši Iesniegumu likumam. Tā 2019. gadā šis e-pakalpojums ir ticis izpildīts vairāk nekā 201
tūkstoti reižu.
Papildinot popularitāti iemantojušo e-pakalpojumu uzskaitījumu, noteikti ir jāmin VSAA radītais
e-pakalpojums “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kurš portāla Latvija.lv lietotājiem sniedz
iespēju iesniegt dažāda veida iesniegumus VSAA. Ņemot vērā VSAA aktivitātes, e-pakalpojuma
popularitāte 2019. gadā ir augusi visstraujāk. Papildus, VSAA klientu aktivitāti ļoti ietekmē
sociālekonomiskie apstākļi, kā arī plānotās izmaiņas normatīvajos aktos, kas attiecīgi veicina epakalpojuma popularitāti.
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Izmantojot koplietošanas pakalpojumu „Vienotās pieteikšanās modulis”, VRAA 2019. gadā
nodrošināja iespēju autentificēties 59 portālos izmantojot 9 internetbankas, eID un e-paraksts
autentificēšanās rīkus, kopumā nodrošinātas 16,65 milj. autentifikācijas. Klāt nāca arī eIDAS
autentifikācija, kas pakāpeniski nodrošina citu Eiropas valstu iedzīvotājiem iespēju autentificēties
ar konkrētās Eiropas dalībvalsts izsniegtiem autentifikācijas līdzekļiem Latvijas e-pakalpojumu
saņemšanai.
Izmantojot koplietošanas pakalpojumu “Maksājumu modulis”, VRAA 2019. gadā nodrošināja
iespēju elektroniski apmaksāt 51 valsts un pašvaldību iestāžu sniegtos publiskos e-pakalpojumus.
Maksājumu modulī 2019. gadā bija iespējams apmaksāt publiskos e-pakalpojumus ar 8 dažādām
internetbankām un VISA un MasterCard maksājumu kartēm. Ar maksājumu kartēm 2019. gadā
varēja norēķināties Latvija.lv e-pakalpojumā “Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējā reģistrēšana”,
Jūrmalas pilsētas domes e-pakalpojumu portālā un “Reģistrācijas maksa RTU ārzemju
studentiem”. Kopumā 2019. gadā ar maksājumu moduli tika veikti 703 043 maksājumi 206,52
miljonu eiro apmērā.
Maksājumu modulis – maksājumu summas pa gadiem (milj. eiro)
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Arī 2019. gadā tika nodrošināta informācijas sagatavošana un nodošana pašvaldībām par
nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu daudzbērnu ģimenēm. Risinājums paredz
informācijas apkopošanu no Izglītības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Iedzīvotāju reģistra, Tiesu administrācijas Zemesgrāmatas un Valsts zemes dienesta Kadastra
reģistra, un izmantojot VRAA pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju, tiek veikta
saņemto datu automatizēta savietošana, nosakot personu loku, kuras atbilst daudzbērnu ģimeņu
statusam un kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
Izmantojot VISS infrastruktūru, VRAA nodrošina iestādēm, vietējām pašvaldībām un
komersantiem iespēju tiešsaistē veikt savstarpēju datu apmaiņu sistēma-sistēma līmenī, izmantojot
tīmekļa pakalpes, kā arī VISS infrastruktūras lielapjoma datu apmaiņas risinājumu “Datu
izplatīšanas tīkls”, turpmāk – DIT.
2019. gada beigās DIT izmantoja 119 pašvaldības un 9 iestādes. DIT pielietots šādos risinājumos:
• Elektroenerģijas atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm risinājuma datu saņemšana no
pašvaldībām;
• Lauku atbalsta dienesta datu nodošana pašvaldībām;
• Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas datu nodošana Valsts ieņēmuma dienestam;
• Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datu nodošana;
• “Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm” datu nodošana pašvaldībām;
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu nodošana Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācijai;
•
•
•

Nacionālā veselības dienesta datu nodošana privātārstiem/privātpraksēm;
Ģeotelpisko datu savietotāja datu nodošana Ģeoportālām;
Valsts ieņēmumu dienesta un kredītiestāžu datu apmaiņa Kontu reģistra darbības
nodrošināšanai.

Kopā, izmantojot DIT, 2019. gadā tika nosūtīti 457 160 ziņojumi.
VISS infrastruktūrā datu apmaiņu, izmantojot tīmekļa pakalpes, līdz 2019. gada beigām bija
iespējams veikt ar 38 datu sniegšanas servisiem, kurus nodrošina 11 iestādes. 2019. gadā datu
apmaiņas nodrošināšanai produkcijas vidē papildus jau pieejamajiem servisiem tika ieviesti 5 jauni
servisi:
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Produkcijā ieviesto datu sniegšanas servisu skaits
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Servisu izsaukšanas reižu skaits 2019. gadā sasniedza 50,1 milj. un visvairāk ir izsaukti Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija servisi. Kopumā 2019. gadā ir ieviesti 241 jauni datu apmaiņas
gadījumi.
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VRAA VARAM resoram sniegtie pakalpojumi
•

Datorizētās darba vietas nodrošināšana:
o pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina VARAM resora iestādēm datortehnikas,
drukas, skanēšanas, citu iekārtu un programmatūras pilnu dzīves ciklu, kas ietver
atbalstu datoru parka atjaunināšanas plānošanā un datoru iegādē, iekārtu
sagatavošana darbam un uzstādīšana lietotāja darba vietā, programmatūras
uzstādīšana uz datora un atjaunināšanu, datora lietotāju tiesību pārvaldību.
45

•

•

IT infrastruktūras nodrošināšana:
o pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina VARAM resora iestādēm IT
infrastruktūras uzturēšanas pilnu dzīves ciklu, kas ietver iestāžu virtuālo serveru un
uz tiem esošo informācijas sistēmu un citu digitālo datu izmitināšana datu centrā,
IT infrastruktūras izveidi uz VRAA vai Iestāžu īpašumā esošām iekārtām,
Informācijas sistēmu un virtuālo serveru rezerves kopēšanu un atjaunošanu, IKT
infrastruktūras administrēšanu, IT resursu operatīvo monitoringu un konsultācijas
IKT infrastruktūras iegādes un uzturēšanas jautājumos.
Iestāžu centralizēto IT risinājumu darbības nodrošināšana:
o pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina VARAM resora iestādēm un tās
darbiniekiem vienotu IT risinājumu izmantošanas iespēju iestādes funkciju
atbalstam, tiešsaites (Online) e-pastu apmaiņas servisu platformu, , kā arī
centralizētas dokumentu vadības sistēmas servispakalpojumu;
o informācijas drošības pārvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija
noteikumu NR 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām, kā arī citos Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto valsts un pašvaldību institūciju IT drošības
pārvaldnieka
pienākumu
nodrošināšana
attiecībā
uz
pakalpojuma
saņēmējinstitūcijām, t.sk. pārējo servisu drošības pārvaldība.

2.7. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
2019. gadā VRAA tika turpinātas uzsāktās izmaiņas iestādes darba organizācijā ar mērķi stiprināt
par elektroniskās pārvaldes attīstību atbildīgo struktūrvienību kapacitāti.
Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada sākumā pieņemtajam lēmumam ar 2019.gada 1.maiju tika
likvidēta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un pievienota VRAA, tādējādi VRAA kļuva par
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkciju, tiesību, saistību un prasību pārņēmēju.

3. Personāls
Salīdzinājumā ar 2018. gadu, 2019. gadā VRAA ir palielinājies amata vietu skaits. 2019. gada 31.
decembrī VRAA bija 140 amata vietas, no tām 127 amata vietas un 115 darbinieki bija VRAA,
deviņi darbinieki strādāja Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas „Vīzija un
stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariātā, divi Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.
– 2020. gadam Rīgas birojā un viens darbinieks Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020. gadam Informācijas punktā..
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Analizējot 2019. gada personālsastāva rādītājus, var secināt, ka ar lielāko daļu – 76 VRAA
darbiniekiem un 12 Sekretariāta darbiniekiem nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Valsts
civildienesta attiecībās ar VRAA bija 39 ierēdņi.
Detalizētāk aplūkojot personāla rādītājus pa mēnešiem, izmaiņas amata vietu skaitā vērojamas
aprīlī, kad Projektu uzraudzības departamentā tika likvidētas trīs vecākā eksperta ierēdņa amata
vietas, kuru amata mērķis bija nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas
perioda aktivitāšu projektu pēcieviešanas uzraudzību un maijā, kad izvērtējot iespējas optimizēt
LVAFA īstenotās funkcijas, tika secināts, ka LVAFA reorganizējot un pievienojot VRAA ir
iespējama līdzekļu ekonomija administratīvajos izdevumos, tāpēc LVAFA kā struktūrvienība tika
iekļauta VRAA. Ar Ministru kabineta lēmumu VRAA pievietotas 14 amata vietas - 7 darbinieku,
kas veic pamatfunkciju izpildi, 2 darbinieku, kas iesaistīti Kohēzijas fonda projektos, kas veic
darbu uz terminēta darba līguma pamata un 5 darbinieku ar terminētiem darba līgumiem uz
projekta “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia” īstenošanas laiku.

VRAA nodarbināto skaits un sadalījums 2019.gadā
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Personāla sadalījums pēc dzimuma 2019. gadā lielākā daļa - 67 darbinieki jeb 53% bija vīrieši
savukārt 60 darbinieki bija sievietes jeb 47% no visiem strādājošajiem, tai skaitā Sekretariāta
darbinieki un darbinieki, kas atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.
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VRAA darbinieku sadalījums pa dzimumiem un vecumiem 2019.gadā
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Vidējais VRAA nodarbināto vecums 2019. gadā bija 40 gadi. Vecuma grupā līdz 30 gadiem bija
17% darbinieki, vecuma grupā no 31 līdz 39 gadiem – 40% no kopējo darbinieku skaita, 24% bija
darbinieki, kas sasnieguši vecumu no 40 līdz 49 gadiem, bet vecuma grupā no 50 līdz 58 gadiem
bija 13% darbinieku, vismazākais darbinieku īpatsvars – 6% bija vecuma grupā no 60 gadiem un
vecāki. Vidējais sieviešu vecums ir 39 gadi savukārt vīriešu vidējais vecums ir 42 gadi.
Darbinieku sadalījums pa izglītības līmeņiem 2019. gadā
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Izvērtējot VRAA darbinieku izglītības līmeni, jāsecina, ka 91% darbinieku ir augstākā izglītība,
tai skaitā diviem darbiniekiem ir doktora grāds, 9% darbinieku ir vidējā izglītība.
Pārskata periodā VRAA mērķtiecīgi turpināja veikt darbinieku apmācības, nosakot prioritārās
kvalifikācijas paaugstināšanas jomas. 2019. gadā tās bija ar informācijas tehnoloģiju jomu un
48

svešvalodu - angļu valodu, saistītas mācības. Zināšanu papildināšanai un pieredzes pilnveidošanai
VRAA darbiniekiem tika nodrošinātas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas gan ārvalstīs,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, vizītēs un konferencēs.
2019. gada darbā tika pieņemti 23 strādājošie savukārt atbrīvoti 17 strādājošie.

4. Komunikācija ar sabiedrību
2019.gadā VRAA sadarbībā ar VARAM organizēja konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2019”. Konkursa mērķis bija noteikt Latvijas labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu
un daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.
Konkursā tika vērtētas visas Latvijas pašvaldības, to salīdzināšanai tika ņemta vērā gan pieejamā
informācija par pašvaldībām, gan to iesniegtā informācija – statistikas dati, demogrāfiskie rādītāji,
pakalpojumu skaits un atbalsts, ko pašvaldības sniedz ģimenēm ar bērniem, kā arī iedzīvotāju
balsojuma rezultāti, kuri atspoguļoja arī balsotāju viedokli par pašvaldībām. Otrajā kārtā tika 25
pašvaldības, trešajā kārtā 10 pašvaldības. Tās konkursa vērtēšanas komisija apmeklēja klātienē,
lai personīgi pārliecinātos par pašvaldību rūpēm par ģimenēm ar bērniem.
2019. gada 16. decembrī svinīgā pasākumā Latvijas Mākslas akadēmijā tika paziņoti konkursa
rezultāti. Galveno balvu un titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” ieguva Līvānu
novada pašvaldība, savukārt titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” plānošanas reģionu
pašvaldību grupā ieguva Ludzas, Iecavas, Grobiņas, Ādažu un Smiltenes novadu pašvaldības.
Pirms noslēguma pasākuma Latvijas Mākslas akadēmijas telpās tika organizēts seminārs par
Latvijas un ārvalstu pieredzi ģimenei draudzīgu pašvaldību attīstībai.
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas galvenā komunikācija ar sabiedrību notiek caur
interneta mājaslapu www.lvafa.gov.lv. Mājas lapas apmeklētāji vienu reizi nedēļā tiek informēti
par aktuālajiem notikumiem Fonda administrācijā, Fonda finansēto projektu un KF Sabiedrības
iesaistes un monitoringa projekta norisē, LIFE programmas īstenošanu Latvijā. Visiem
potenciālajiem interesentiem, mājas lapā ir nodrošināta iespēja pierakstīties jaunumu saņemšanai,
tādejādi operatīvi saņemt visu publicēto aktuālo informāciju par iestādes darbību (t.sk.
izsludinātajiem projektu konkursiem).
LIFE programmas atpazīstamībai kā galvenais rīks tiek izmantota LIFE Kapacitātes projekta
mājas lapa www.lifeprogramma.lv, kur tiek iekļauta visa aktuālā informācija projektu pieteikumu
rakstītājiem, LIFE projektu ieviesējiem, kā arī sniegta informācija par LIFE Kapacitātes projektu,
tā piedāvātajām aktivitātēm un ievietota informācija arī par citu LIFE projektu aktivitātēm.
2019. gadā VRAA turpināja organizēt informatīvos un izglītojošos pasākumus, veicinot VRAA
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tēla atpazīstamību, kā arī informējot par VRAA uzturētajiem portāliem un informācijas sistēmām.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju VRAA piedalījās kampaņā
“Diena bez rindām” un “Digitālā nedēļa 2019”. Digitālās nedēļas ietvaros VRAA darbinieki 26.
martā viesojās – Dobelē, Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Savukārt 28.
martā informatīvie semināri notika Ikšķilē un Salaspilī. Sadarbojoties ar reģionālajiem un
centrālajiem plašsaziņas līdzekļiem un ziņu aģentūrām, VRAA gatavoja informāciju presei,
sniedza intervijas un atbildes uz žurnālistu jautājumiem, kā arī uzlaboja VRAA mājas lapas
www.vraa.gov.lv saturu.
Pārskata periodā tika veiktas vairākas EIS lietotāju apmācības. Tā 6. martā notika VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” 12 darbinieku apmācības. 28. maijā darbam ar EIS e-pasūtījumu
apakšsistēmu apmācīti 14 Smiltenes novada domes darbinieki, bet 26. jūnijā apmācības notika 39
Valsts robežsardzes darbiniekiem. 2019.gada EIS klātienes apmācības ir veiktas 131 sistēmas
lietotājam.
Turpinot 2016.gadā aizsākto sabiedrības informēšanu par e-pakalpojumiem un portāla Latvija.lv
darbību, katru ceturksni tika izdotas VRAA e-Ziņas. Elektroniskajā izdevumā tika apkopota
statistika par portāliem: Latvija.lv, ĢeoLatvija, VISS u.c. nozīmīga informācija. Ar visiem e-Ziņu
numuriem var iepazīties VRAA mājas lapas sadaļā Latvija.lv/E-ziņas.
Laikā no 2019 gada 1. janvāra līdz 31. decembrim VRAA mājas lapa tika apmeklēta 122 653
reizes. Vidēji mēnesī mājas lapa ir skatīta vairāk nekā 10 000 reizes. Apmeklētākās sadaļas 2019.
gadā bija “Elektronisko iepirkumu sistēma” (9 456 reizes), “Kontakti” (8 905 reizes), “Darba
piedāvājumi” (6 159 reizes).
VRAA savā ikdienas komunikācijā ar sabiedrību uztur sociālo tīklu kontus – Facebook
(Latvija.lv), Twitter.com (PortalsLV un VRAAagentura, EISgovlv) un Youtube.com
(VRAAgovlv un Latvija.lv). VRAA uzturētajiem Twitter kontiem kopumā seko 6 890 Twitter
lietotāji. Latvija.lv kontam seko – 4 573, VRAA kontam seko 2 219. Portāla Latvija.lv Facebook
lapa tika skatīta vidēji 6 000 reizes mēnesī. 2019. gadā Latvija.lv Facebook lapas sekotāju skaits
pieauga līdz 4 402. Gada laikā sekotāju skaits Latvija,lv Facebook lapai ir pieaudzis par 1 016
sekotājiem. Latvija.lv Facebook lapu ļoti aktīvi izmanto iedzīvotāji, lai noskaidrotu kā saņemt sev
nepieciešamos pakalpojumus attālināti, kurās iestādēs jāvēršas, lai atrisinātu sevis interesējošos
jautājumus. Kopumā gada laikā Facebook lietotājiem tika sniegtas nepilnas 300 atbildes par ļoti
dažādām dzīves tēmām.
VRAA Youtube kanāls ir apmeklēts 1 631. Vispopulārākais video ir “Apmācību video par
Latvija.lv lietošanu”, tas skatīts 391 reizi. Savukārt Latvija.lv Youtube kanāla video skatījumu
skaits bija 491 527. Populārākais video ar 238 438 skatījumu bija “E-adreses kampaņas video”.
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Sadarbība ar nevalstisko sektoru
No budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” 2019. gadā kopā piešķirts
finansējums 28 nevalstiskākajām organizācijām, nodrošinot finansējumu 39 projektu īstenošanai
845 816 EUR apmērā.
No budžeta programmas „LIFE programmas projekti” 2019.gadā finansējumu saņēma 2
nevalstiskās organizācijas (nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” un biedrība “Baltijas vides
forums”) 5 projektu īstenošanai 483 879 EUR apmērā.
Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu sadalē un
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta Latvijas vides aizsardzības
fonda konsultatīvās padomes darbība, kurā darbojas profesionālo, nozaru un interešu biedrību un
nodibinājumu deleģētie pārstāvji. No 2019. gada 5.septembra Konsultatīvo padomi veido 15
organizāciju pārstāvji.
2019. gadā Konsultatīvajai padomei ir notikušas 8 sēdes (t.sk. 2 gadījumos jautājumi izskatīti
nesasaucot sēdi klātienē, Konsultatīvās padomes locekļiem izsakot viedokli elektroniski), kurās
kopumā izskatīti un pieņemti lēmumi par 171 jautājumiem saistībā ar iesniegtajiem projektiem un
plānotajiem projektu konkursu nolikumiem.

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1.

Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti

Nākamajā pārskata periodā tiks turpināti šādi pasākumi:
•

•

•
•
•

Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu
ekspluatācijas uzraudzība;
Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas
“Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.– 2014. gada perioda
programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu uzraudzība;
Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta
programma” administrēšana;
Latvijas valsts budžeta finansētā konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2019”
administrēšana – pašvaldībām izmaksātās naudas balvas izlietojuma uzraudzība;
2019.gada 3.ceturksnī tika uzsākta Latvijas vides fonda darbības koncepcija periodam
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2020 – 2021 realizēšana. Koncepcijā paredzēts rīkot 8 projektu konkursus 4 aktivitātēs.
•
•

Kohēzijas fonda projekta un LIFE programmas projektu īstenošana;
Šādu ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcuzraudzība:
o “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros”;
o “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”;
o “Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”;
o “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;
o “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”;
o “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”;
o “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”;

•

turpināsies darbs pie valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.Latvija.lv lietojamības
uzlabošanas, publisko pakalpojumu aprakstu uzlabošanas un dzīves situāciju aprakstīšanas
un konsolidēšanas, sadarbībā ar iestādēm tiks ieviesti jauni e-pakalpojumi un nodrošināta
darbība 126 esošajiem un jaunajiem e-pakalpojumiem;
turpināsies darbs pie jaunu datu apmaiņas risinājumu ieviešanas, izmantojot VISS
infrastruktūru. Datu apmaiņas tiks nodrošinātas gan valsts reģistru starpā, gan nodrošinot
datu sniegšanu tīmekļa pakalpju veidā no valsts reģistriem pašvaldībām, gan juridiskām
personām.
VARAM resora vienotās drošības politikas un iekšējo normatīvo aktu aktualizācija un
pārvaldība;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VRAA valdījumā un turējumā esošo IT sistēmu IT drošības pārvaldības sistēmas ISO
27001 sertifikāta uzturēšana;
IT un VARAM resora iestāžu centralizēta IT drošības pārvaldība;
VARAM un tā resora iestāžu personāla apmācība informācijas drošības jautājumos;
VARAM un tā resora iestāžu publiski eksponēto resursu tehnoloģiskās drošības
izvērtējuma organizācija;
turpināsies ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda IKT projektu īstenošana, tai skaitā
kā sadarbības partnerim VARAM īstenotā projektā;
turpināsies Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility)
projekta „e-Invoices CEF Project Latvia” īstenošana.
VARAM resora iestāžu datorparka optimizācija un standartizēšana;
VRAA turpinās uzturēt un attīstīt šādas informācijas sistēmas:
o Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS);
o Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) un tā koplietošanas pakalpojumi;
o Valsts informācijas sistēma darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS);
o Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Ģeoportāls);
o Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls (www.Latvija.lv);
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o Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) un tās Reģionālās
attīstības indikatoru modulis (RAIM);
o Latvijas Atvērto datu portāls (data.gov.lv);
o Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēma;
o Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma.
5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi
2020. gadā VRAA galvenie uzdevumi un pasākumi:
1. Nodrošināt ERAF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda IKT projektu īstenošanas
uzsākšanu, tai skaitā projektos iegādās, modernizētās un esošās IKT aparatūras
2.
3.
4.
5.
6.

konsolidāciju un darbības efektivizēšanu
Nodrošināt VRAA pārziņā esošo 2007.–2013. gada Eiropas Savienības fondu aktivitāšu
pēcuzraudzību.
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība.
Nodrošināt EIS darbību un attīstību, tostarp nepārtrauktu vismaz 20 katalogu pieejamību;
E-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”, “Iesniegums iestādei” un
“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” attīstība un darbināšanas nodrošināšana;
Nodrošināt Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas (e-adrese) uzturēšanu un
attīstību atbilstoši projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma",
Nr.2.2.1.1/17/I/015, ietvaros darbības “DEPP 2.kārtas izstrāde un ieviešana” īstenošanai;

7. Pievienot Koplietošanas pakalpojumā “Vienotās pieteikšanās modulis” esošajā Latvijas
nacionālajā vārtejā (eIDAS) jaunas dalībvalstis;
8. Turpināt darbu pie iesāktā projekta e-rēķinu aprites sistēmas izveidošana, izmantojot eadresi (e-Invoices CEF Project Latvia);
9. Uzturēt un pilnveidot Valsts pārvaldes pakalpojumu katalogu Valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā latvija.lv, nodrošinot Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību
ieviešanu.
10. Turpināt nodrošināt VRAA uzturēto sistēmu IT drošības pārvaldības sistēmas atbilstību
ISO 27001 ietvariem;
11. Veikt auditpierakstu pārvaldības tehnoloģiju atjaunināšanu;
12. Nodrošināt VARAM resora publiski eksponēto resursu tehnoloģiskās drošības izvērtējuma
organizāciju;
13. Nodrošināt Vienotās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpildes darbu pārvaldība;
14. Nodrošināt “Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.–2013.
gadam” sekretariāta un “Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020.gadam” informācijas punkta uzņemošās institūcijas funkcijas;
15. Nodrošināt ES fondu, valsts finansēto programmu, ārvalstu finanšu instrumentu un citu
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VRAA funkciju informēšanas un publicitātes pasākumus;
16. Nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda
programmas “Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.
gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu
uzraudzību;
17. Nodrošināt Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros uzstādīto
ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas uzraudzību, t.sk. noslēguma pārskata par
automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 2019. gadā un 2020. gada 5 mēnešos
sagatavošanu;
18. Nodrošināt valsts budžeta programmas 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta
instrumenti” ietvaros piešķirtā finansējuma pasākumam “Valsts Ventspils Mūzikas
vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai” izlietojuma uzraudzību;
19. Nodrošināt konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2019” ietvaros pašvaldībām
izmaksātās naudas balvas izlietojuma uzraudzību ;
20. Nodrošināt Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo
mediju atbalsta programma” administrēšanu, t.sk. 2019. gadā īstenoto projektu pārskatu un
izdevumus pamatojošo dokumentu izvērtēšanu un saskaņošanu, kā arī pārskata par Mediju
atbalsta programmas finanšu līdzekļu administrēšanas rezultātiem sagatavošanu un
iesniegšanu Kultūras ministrijā ;
21. Nodrošināt Likuma par valsts budžetu 2020.gadam prioritārā pasākuma „Reģionālās
attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros piešķirtā
finansējuma izlietojuma uzraudzību Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei
Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai Daugavpils novada Locikos;
22. Nodrošināt valsts budžeta programmu īstenošanu saistībā ar Administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanu.
23. Nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto uzdevumu izpildi.

6. VRAA finanšu saistības un iespējamie aktīvi
VRAA īstermiņa finanšu saistības pārskata gada beigās veido 1 167 213 eiro, t.sk. īstermiņa
saistības pret piegādātājiem par pakalpojumiem – 176 036 eiro.
VRAA zembilancē uzrādīti iespējamie aktīvi, kuri var rasties pēc nākotnes notikumu notikšanas
saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto Eiropas Reģionālās
attīstības fonda 2014.-2020. gada finansēto projektu aktivitātēm, kuras apgūst VRAA: Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E- iepirkumu un e- izsoļu
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platformas attīstība” par summu 395 585 eiro; projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības
plānošanas process un informācijas sistēmas attīstība (TAPIS)” par summu 403 001 eiro; projekts
Nr. 2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma (PSPP)” par summu 3 601
367 eiro un projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/009 “Vienotā datu telpa (VDT)” par summu 1 140 648 eiro.
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