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Priekšvārds
Godātie 2017.gada pārskata lasītāji!
Kā katru gadu Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir sagatavojusi pārskatu par iepriekšējā
gadā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem. Pārskatā ir apkopota būtiskākā
informācija par to, ko esam paveikuši 2017.gadā, par sasniegtajiem rezultātiem, piešķirto finanšu
līdzekļu izlietojumu un nākamajā gadā plānotajiem uzdevumiem.
2017. gadā apritēja 11 gadi kopš uzsākts valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācijas process.
Pagājušajā gadā esam organizējuši dažādus portālu un e-pakalpojumus popularizējošus pasākumus, gan
dodoties uz dažādām Latvijas pilsētām un tiekoties ar iedzīvotājiem, gan reizi ceturksnī izdodot
elektronisku publikāciju “VRAA e-ziņas”. Pārskata periodā unikālo lietotāju skaits, salīdzinot ar
2016.gadu pieaudzis par vairāk nekā 22% un sasniedz 806 tūkstošus. Pagājušajā gadā tika ieviesti
septiņpadsmit jauni e-pakalpojumi. 2017. gada nogalē iedzīvotājiem portālā jau bija pieejami 142 dažādi
e-pakalpojumi.
Pagājušajā gadā aģentūra, kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā
ERAF projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības
sistēma”(PIKTAPS) sadarbības partneris, izstrādāja un ieviesa Latvijas Atvērto datu portālu
https://data.gov.lv/lv.
Būtiska loma e-pārvaldes veidošanā ir Elektronisko iepirkumu sistēmai (EIS), kas 2017. gada
laikā ir būtiski attīstījusies. 2017. gadā EIS nopirkto preču skaita īpatsvars, kam izvirzīti zaļā publiskā
iepirkuma nosacījumi, ir sasniedzis 17% no kopējā apgrozījuma. 2017. gada nogalē pircējiem bija
pieejami 26 preču un pakalpojumu katalogi, gada laikā veiktas 111 652 piegādes, reģistrētas 702 aktīvas
pircēju organizācijas.
Pārskata periodā aģentūra veiksmīgi turpināja Eiropas Savienības fonda finansēto aktivitāšu
pēcuzraudzību, kopumā veicot 42 pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Turpinājām darbu pie LatvijasŠveices, “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam” un “Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.–2014.gadam” sadarbības programmu īstenošanas.
Esam gandarīti par paveikto un pārliecināti, ka šis pārskats ļaus izvērtēt gan mūsu veikumu, gan
sasniegtos mērķus.
Aigars Undzēns
Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors

3

Saīsinājumi
ĀM – Ārlietu ministrija
BJR – Baltijas Jūras reģions
CVK – Centrālā vēlēšanu komisija
EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma
LR – Latvijas Republika
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
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 aģentūra “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”.
1.2. VRAA atbildībā esošās funkcijas un uzdevumi
VRAA ir atbildīga par šādu funkciju nodrošināšanu:
 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 atbalstu;
 elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšanu un attīstību;
 valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu
ieviešanu un uzraudzību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam deleģējumam;
 analītiskās darbības nodrošināšanu saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestāžu
informācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšanu un lietotāju atbalstu.
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, tipisko dzīves situāciju aprakstu sagatavošanu sadarbībā ar pakalpojumu
sniedzējiem – iestādēm, un publicēšanu portālā latvija.lv;
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam deleģējumam koordinē valsts pārvaldes un
pašvaldību institūciju un privātpersonu sadarbību publisko elektronisko pakalpojumu
attīstīšanā un datu apmaiņas organizēšanā, izmantojot valsts informācijas sistēmu
savietotāja infrastruktūru;
nodrošina tās pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu, attīstību
un izmantošanu, tai skaitā izstrādā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai
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atvieglotu piekļuvi savietotājam un caur savietotāju pieejamiem datiem;
nodrošina pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;
nodrošina Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem
uzturēšanu un attīstību;
nodrošina Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla uzturēšanu un attīstību;
sadarbībā ar identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina iespēju identificēt
fiziskas un juridiskas personas – e-pakalpojumu saņēmējus, uzturot un attīstot
koplietošanas pakalpojumu “Vienotās pieteikšanās modulis”;
sadarbībā ar kredītiestādēm nodrošina e-pakalpojumu saņēmēju darījumu samaksas
pakalpojumu starpniecību, uzturot un attīstot koplietošanas pakalpojumu “Maksājumu
modulis”;
nodrošina Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās reģionālās
attīstības indikatoru moduļa uzturēšanu un attīstību;
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;
nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību un attīstību;
organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu
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 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;
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
funkcijas un tā uzturēšanu;
analizē un novērtē informāciju reģionālās attīstības jomā, kā arī organizē statistisko datu
strukturētu glabāšanu un informācijas pieejamību;
nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta “Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas
jūrai” uzņemošās institūcijas funkcijas;
nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts un citu
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finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;
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 līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos
aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, analītisko
darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.
VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus darbības virzienus:
 valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu








ieviešana un uzraudzība;
starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana;
valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.Latvija.lv darbības nodrošināšana un attīstība;
valsts informācijas sistēmu savietotāja, tai skaitā ģeotelpisko datu savietotāja un
publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides darbības
nodrošināšana un attīstība;
Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības
nodrošināšana un attīstība;
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās Reģionālās attīstības
indikatoru moduļa darbības nodrošināšana un attīstība;
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv darbības

nodrošināšana un attīstība;
 centralizēto iepirkumu veikšana;
 Elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība;
 Latvijas Atvērto datu portāla https://data.gov.lv/lv darbības nodrošināšana un attīstība.
Pārskata periodā VRAA administrēja šādas ES fondu, valsts un citu ārvalstu finanšu instrumentu
atbalsta programmas:




uzsāka īstenot 4 jaunus ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ERAF projektus:
“E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība”, “Vienotā datu telpa”, “Pakalpojumu
sniegšanas un pārvaldības platforma” un “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un
informācijas sistēmas attīstība”;
nodrošināja ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda divu ESF un septiņu ERAF
projekta aktivitāšu uzturēšanu un šo aktivitāšu ietvaros īstenoto projektu pēcuzraudzību:
o “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”;
o “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes
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paaugstināšana”;
o “Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”;
o “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros”;
o “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”;
o “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;
o “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”;
o “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”;
o “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”.
 Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”
uzraudzība un “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs” uzraudzība;
 nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu
pasākumu īstenošana, sniegts atbalsts Valsts Ventspils mūzikas vidusskolas
infrastruktūras attīstībai;
 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
administrēšana;
 uzsākta 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” īstenošana;
 sadarbībā ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
īstenota mērķprogramma “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.
Minēto programmu administrēšanas ietvaros VRAA veica šādus pasākumus:
 VRAA iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu;
 projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu;
 projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk. īstenoto projektu pēcuzraudzību;
 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.
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Attīstot e-pārvaldi, 2017. gadā VRAA nodrošināja ERAF 2007.–2013. gadu plānošanas periodā
īstenoto 11 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 142 e-pakalpojumu darbību),
Valsts informācijas sistēmu savietotāja (t.sk. ģeotelpisko datu savietotājs, publiskās pārvaldes
dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide, 15 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 un
Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstību un 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;
Elektronisko iepirkumu sistēmas darbības pilnveidošana;









Latvijas Atvērto datu portāla izstrāde un ieviešana;
starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzņemošās institūcijas
funkciju nodrošināšana;
Aģentūras pārziņā esošo e-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”,
“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” un “Iesniegums iestādei” darbināšanas
nodrošināšana;
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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 izveidei;
Turpināt ERAF 2014.–2020. gadu plānošanas perioda IKT projektu īstenošanu,
sagatavojot 4 ERAF projektu detalizētos aprakstus, nodrošinot to apstiprināšanu
Ministru kabinetā, noslēgt projektu īstenošanas vienošanās ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru un uzsākt pilnvērtīgu šo projektu īstenošanu. 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.

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:

15 719 306

15 473 701

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

13 281 484

12 775 826

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

2 437 822

2 697 875

2.

Pasīvi:

15 719 306

15473 701

2.1.

Budžeta izpildes rezultāts

15 212 229

14 505 114

2.2.

Kreditori

507 077

968 587

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

Nr.
p.k.

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

870 413

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

2 006 928

2 006 928
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1.1.

Dotācijas

870 413

1 982 928

1 982 928

1.5.

Transferti

-

24 000

24 000

2.

Izdevumi (kopā):

870 413

2 006 928

2 006 279

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

820 538

296 114

295 465

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

784 238

235 814

235 165

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

36 300

60 300

60 300

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 875

1 710 814

1 710 814

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)

3 957 192

5 471 033

5 470 567

1.1.

Dotācijas

3 957 192

5 171 033

5 171 033

1.5.

Transferti

2.

Izdevumi (kopā):

3 910 840

5 471 033

5 420 431

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 897 273

3 778 431

3 727 829

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

2 897 273

3 414 485

3 380 004

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

-

285 000

284 893

2.1.5.

Uzturēšanas izdevumu transferti

-

78 946

62 932

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 013 567

1 692 602

1 692 602

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.

1.

Finanšu resursi izdevumu

7 196 391

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

3 066 932

3 066 932
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segšanai (kopā)
1.1.

Dotācijas

7 196 391

3 066 932

3 066 932

2.

Izdevumi (kopā):

7 186 825

3 066 932

2 870 233

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

272 956

609 390

474 621

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

272 956

609 390

474 621

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 913 869

2 457 542

2 395 612

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)

292 193

283 432

242 761

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

292 193

269 345

228 674

1.5.

Transferti

-

14 087

14 087

2.

Izdevumi (kopā):

1 041 714

371 481

252 480

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 039 232

367 981

250 822

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

489 079

353 894

236 735

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

14 087

14 087

3 500

1 658

2.1.4.

2.2.

Kārtējie maksājumi Eiropas
Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība

-

550 153

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 482

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti (eiro)
Iepriekšējā

Nr.

gadā (faktiskā apstiprināts
izpilde)
likumā

p.k.
1.

Pārskata gadā

Finanšu

resursi

izdevumu

4 146 994

666 730

faktiskā
izpilde
666 730
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segšanai (kopā)
1.1.

Dotācijas

4 146 994

666 730

666 730

2.

Izdevumi (kopā):

3 627 702

666 730

659 216

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 728 209

267 963

260 450

103 862

62 050

59 822

205 913

200 628

2.1.1. Kārtējie izdevumi
2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

2 325 996

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti

298 351

-

-

899 493

398 767

398 766

2.2.

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)

166 006

399 252

504 332

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

166 006

399 252

504 332

2.

Izdevumi (kopā):

407 058

591 483

422 497

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

398 755

587 571

418 585

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

398 755

537 721

368 735

2.1.3.

Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti

-

-

-

49 850

49 850

8 303

3 912

3 912

2.1.4.

Kārtējie maksājumi Eiropas
Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

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

13

Valsts budžeta finansējums
Valsts budžeta programmas “Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros 2017.
gadā VRAA realizēja pasākumus:








uzsāka 2017.-2019. gada jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu
īstenošanu, nodrošināja pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības
veicinošu pasākumu īstenošana 1 550.0 tūkst. euro 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 38 valsts reģistru datu apmaiņas servisi, un datu apmaiņas servisu
izsaukums bija 37 828 tūkst. reizes;
nodrošināja valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas
platformu, nodrošinājta elektroniskās informācijas apmaiņu starp pašvaldībām un valsts
iestādēm. VRAA koplietošanas komponentes izmantoja 255 publiskās pārvaldes iestādes
(gan tiešās pārvaldes iestādes, gan pašvaldības, gan to iestādes). Izmantojot elektronisko
pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē”, pārskata periodā tika
veikti 26 628 maksājumu;
uzsāka Latvijas Simtgades pasākuma “Reģiona 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” īstenošanu.

Atbilstoši izstrādātajai koncepcijai, sniegts atbalsts republikas pilsētu pašvaldībām 24.0
tūkst. euro apmērā.
Valsts budžeta programmas “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” ietvaros:
 aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu
indeksi pēc 2016.gada datiem plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem;
 uzturēts valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināta
elektroniska piekļuve valsts reģistriem un e-pakalpojumiem, kā arī nodrošināta
infrastruktūra valsts un pašvaldību e-pakalpojumu 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 29 Valsts informācijas sistēmas;
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv tiek uzturēts un pilnveidots publisko
pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem:
publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti 2 328 pakalpojumi,
publisko pakalpojumu katalogā iekļauti 233 pakalpojumu sniedzēji,
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pieejami 142 interaktīvais elektroniskais pakalpojumi,
interaktīvie elektroniskie pakalpojumi izmantoti 2 149 tūkst. reizes,




unikālo lietotāju skaits kopš 2008.gada sasniedzis 806 tūkstošus.
nodrošināta Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) uzturēšana. Pārskata periodā EIS
katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars sasniedza 45% no kopējā katalogos iekļauto
katalogu skaita, savukārt EIS e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmas aktīvo lietotāju skaits
sasniedzis – 3 628 lietotājus, tajā skaitā 1 474 piegādātāji un 2 154 pasūtītāji. EIS veikto
darījumu apgrozījums 2017.gadā sasniedzis 68.56 milj. euro ar PVN;
uzsākta 2017.-2019.gada jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu īstenošana
- Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības 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 1 025.2
tūkst.euro apmērā;
nodrošināta dokumentu integrācijas vides (DIV), Publisko pakalpojumu kataloga (PPK),
VISS un Latvija.lv komponenšu uzturēšana, veiktas izmaiņas DIV saistībā ar jaunu
metadatu standartu “Iesniegums”, kā arī nodrošināta projektu rezultātu uzturēšanai
nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
veikta e-pakalpojuma “Iesniegums iestādei” iestāžu darbinieku darba vietas uzlabojumi,
Vienotās pieteikšanās moduļa un Latvija.lv KDV (klientu darba vieta) profila pielāgošana
personas koda formāta izmaiņām, veikti PPK (publiskā pakalpojumu kataloga)
pilnveidojumi karšu maksājumu nodrošināšanai un veikta Maksājumu moduļa
pilnveidošana;
nodrošināta E-parakstītāja lietojumprogrammatūras pielāgošana Elektroniskai iepirkumu
sistēmai (EIS). Veikta EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas pilnveidošana, vienkāršojot
sistēmas uzturēšanu un pilnveidojot piegādātājiem pieejamo funkciju klāstu. Uzsākta eparakstītāja moduļa integrācija EIS e-konkursu apakšsistēmā;
īstenota mērķprogramma “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” 299.5 tūkst.
euro apmērā. Sadarbībā ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju sniegts atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālo masu
informācijas līdzekļiem (medijiem) sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās
kultūrtelpas stiprināšanā latviešu valodā atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas
žurnālistikas radīšanu medijos.

Pamatojoties uz 2017.gada 25.jūlijā trīspusēji noslēgto sadarbības līgumu starp Kultūras
ministriju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, par reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas īstenošanu, VRAA 2017.gadā
nodrošināja valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta
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programma” administrēšanu.
Programmas mērķis ir atbalstīt reģionālos un vietējos komerciālos masu informācijas līdzekļus
(medijus) sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanā latviešu
valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos.
Programmas uzdevums ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko
kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības
saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi.
2017.gadā VRAA izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanu atklāta projektu konkursa
ietvaros. Kopumā tika saņemti un izvērtēti 39 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 458
669,42 eiro.
Projektu vērtēšanu veica VRAA izveidota komisija, kuras sastāvu veidoja Kultūras ministrijas,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes, VRAA un četru augstskolu pārstāvji.
Kopumā konkursa ietvaros tika apstiprināti un noslēgti līgumi par 34 projektu īstenošanu, par
kopējo piešķirto finansējumu 284 892,78 eiro. 26 līgumi tika noslēgti ar reģionālajiem un
vietējiem preses izdevumiem, 5 līgumi ar audiālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem
(radio) un 3 līgumi ar audiovizuālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (televīzijas).
ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcieviešanas uzraudzība
2017.gadā ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcieviešanas uzraudzības
ietvaros VRAA nodrošināja 266 projektos sasniegto rezultātu ilgtspējas uzraudzību, tajā skaitā
veica 42 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
2.2.2. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana
2. Latvijas-Šveices sadarbības programma:
Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekts “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”
Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta ietvaros 59 Latvijas novadu pašvaldības 2010.
un 2011. gadā saņēma 110 autobusus. Sešus gadus pēc projekta pabeigšanas VRAA ir
jānodrošina projekta rezultātu uzraudzība. 2017. gadā VRAA izvērtēja 59 novadu pašvaldību
iesniegtos pārskatus par autobusu ekspluatāciju 2016. gadā un sagatavoja pārskatu, kā arī
saskaņā ar pārbaužu plānu veica izlases veida pārbaudes novadu pašvaldībās.
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Veiktās pārbaudes un izvērtētie pārskati liecina, ka autobusi tiek izmantoti atbilstoši mērķim skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālais projekts “Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
2015. gada 31. maijā VRAA pabeidza 2011. gadā uzsāktās Latvijas-Šveices sadarbības
programmas ietvaros individuālā projekta “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ieviešanu. Projekta mērķis ir 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 t.sk.,:
 61 vispārizglītojošā skolā ar internātu (gan pamatskolās, gan vidusskolās);
 30 internātskolās (internātpamatskolās – rehabilitācijas centros, internātpamatskolās
bērniem ar speciālām vajadzībām);
 24 diennakts pirmsskolas izglītības iestādēs.
Par projekta finansējumu ir tapusi arī interneta spēle “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,
sociālajos tīklos Facebook un Draugiem.lv, kā arī bezmaksas lejupielādei Android aplikāciju
centrā Google Play.
Vismaz līdz 2020. gada 31. maijam novadu pašvaldībām ir jānodrošina, ka vispārējās izglītības
iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros uzstādīta sistēma, paliek pašvaldības
īpašumā un sniedz izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kā arī jāiesniedz VRAA
pārskats par projekta rezultātu uzturēšanu.
2017. gadā VRAA izvērtēja 57 novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus par automātisko
ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 2016. gadā un sagatavoja pārskatu, kā arī saskaņā ar
pārbaužu plānu veica izlases veida pārbaudes novadu pašvaldībās. 2017. gadā veiktas pārbaudes
6 novadu pašvaldībās par 10 automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju.

3. “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2009.–2014. gadam” un “Norvēģijas
finanšu instruments 2009.–2014. gadam”
2017. gadā VRAA turpina administrēt divas programmas - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmu “Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas
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finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmu “Kapacitātes stiprināšana un
institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām
iestādēm”.
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 nodrošina trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanas
uzraudzību un kontroli:
 Projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības
pasākumu izstrāde” mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un
sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Projektam pieejamais
finansējums ir 1 199 401 eiro.




Projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”
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. Projektam pieejamais finansējums ir 1 195 823,32
eiro.
Projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”
mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamām teritorijām noteikto ierobežojumu
integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības
plānošanas sistēmu. Projektam pieejamais finansējums ir 553 146,17 eiro.

2017. gadā VRAA nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada
perioda programmas “Nacionālā klimata politika” divu iepriekš noteikto projektu īstenošanas
uzraudzību un kontroli:


Projekta “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un
ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 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. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru
un Norvēģijas Vides aģentūru. Projektam pieejamais līdzfinansējums ir 1 981 871 eiro.



Projekta “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai,
identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām
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nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” mērķis ir izstrādāt
priekšlikumus Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai. Projektu īsteno
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju,
Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru
un Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu. Projektam pieejamais finansējums ir 1
209 305 eiro.
2017. gadā VRAA nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada
perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa
“Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu
tehnoloģiju attīstība” septiņu projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kā arī astoņpadsmit
neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa “Kapacitātes celšana
pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to
radītajām sekām” projektu īstenošanas uzraudzību 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.
Kopējais atklāta konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 milj. eiro.
Grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 eiro.
2.2.3.

ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana

Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu pēcuzraudzību
2016.–2018. gada periodā, VRAA 2015. gada 30. decembrī noslēdza sadarbības līgumu ar
VARAM par ES fondu projekta “ERAF atbalsts VARAM 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 Latvija.lv portālā ir pieejami
142 e-pakalpojumi, kā arī turpināts e-pakalpojumu ieviešanas process. VRAA nodrošina un
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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.
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
o
o

kopijas un, ja iespējams, piekļūt tām nepastarpināti;
transformēšanas pakalpojumi, kas ļauj transformēt ģeotelpiskās datu kopas, lai panāktu to
nepieciešamo sadarbspēju;
pakalpojumi, kas ļauj nepastarpināti izmantot ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus
informācijas sistēmās.

Pārskata periodā projekta rezultātu izmantošanu raksturo ģeoportālā publicētie ģeoprodukti.
Divpadsmit iestādes kopumā publicējušas 55 ģeoproduktus, no tiem skatīšanās reāžimā
ģeoprodukti – 39, lejupielādes režīmā 9 ģeoprodukti, viena nesaistes datne, 6 lejupielādes datnes.
Ģeotelpisko datu savietotāja metadatu katalogā publicēti 251 metadatu ieraksti un to veikusi 22
iestāde. Dalītās piekļuves pārvaldības sistēmā reģistrētas 135 ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes
(WMS, WFS, Inspire view, Inspire feature download) un to veikušas 17 iestādes.
2015. gada 30. novembrī pabeigusies projekta “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības
sistēmu integrācijas vides izveide” īstenošana. Līdz ar to jau otro gadu turpinās 5 gadu periods
projektā radīto vērtību uzturēšanai. Rezultatīvie rādītāji, kas radīti projektā, jāuztur vismaz līdz
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2021. gada 8. martam. Projektā ir izstrādāts un šobrīd notiek e-pakalpojuma “Iesniegums
iestādei” uzturēšana un pilnveidošana. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas vidi 2016. gada beigās izmatoja 74 iestādes, tai skaitā 2016. gada laikā pieslēgtas 19
iestādes.
2017.gadā notika projektā radītā rezultāta – Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas vide (DIV) - pilnveidošana VARAM īstenotā projekta “Publiskās pārvaldes
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”
(e-adrese) ietvaros, kur VRAA ir kā sadarbības partneris.
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. 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 epakalpojumu uzturēšanas un pilnveides pasākumi. TAPIS projektu ietvaros izstrādāti šādi epakalpojumi:
 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 sistēma nodrošina elektronisku,
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vienotu un drošu ES dokumentu apriti līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot),
kā arī nodrošināja nacionālo dokumentu apriti līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām”
(ieskaitot) funkcionalitāti. 2017. gadā Valsts reģionālās attīstības aģentūra turpina nodrošināt
aktīvu sistēmas izmantošanu dokumentu ar drošības līmeni “dienesta vajadzībām”
(EU/RESTRICTED) apritei ar citām valsts iestādēm.
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.
Apgrozījums EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā 2017. gadā sasniedza 68,56 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, kā arī uzlabojot preču un pakalpojumu kvalitāti un ieviešot iespēju
komplektēt preces atbilstoši individuālām prasībām. Šajā laikā veikti 4 centralizēti iepirkumi,
t.sk., īpaša uzmanība pievērsta tam, lai nodrošinātu e-katalogos preču un pakalpojumu
pieejamību, kas atbilst zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritērijiem atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” kā
preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojami ZPI kritēriji.
2017. gadā EIS ir atvērti atjaunoti 13 e-katalogi, t.sk. datortehnikas, asmeņserveru, biroja papīra,
saimniecības preču un pārtikas preču katalogā nodrošinot atbilstību Ministru kabineta noteikumu
Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajiem zaļā
publiskā iepirkuma kritērijiem.
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2017. gadā EIS nopirkto preču skaita īpatsvars, kam izvirzīti ZPI nosacījumi, ir sasniedzis 17%
no kopējā apgrozījuma.
2017. gada beigās pircējiem bija pieejami 26 preču un pakalpojumu katalogi, gada laikā veiktas
111 652 piegādes. Uz 2017. gada beigām ir reģistrētas 702 aktīvas pircēju organizācijas.
Pārskata periodā turpināts veikt piegādāto preču un pakalpojumu atbilstības kontroli. Kontrole
tiek veikta gan pēc VRAA iniciatīvas, izlases veidā pārbaudot veiktās piegādes, gan pēc pircēju
lūguma sniegt atbalstu piegādāto preču kvalitātes atbilstības novērtēšanai. Kopumā 2017. gadā
tika veiktas 72 pārbaudes. Pēc veiktajām pārbaudēm tika konstatēti 13 vispārīgās vienošanās
pārkāpumi. Visos gadījumos tika piemērotas vispārīgajā vienošanās paredzētās sankcijas.
2017.gada laikā ir veiktas klātienes apmācības 148 e-pasūtījumu apakšsistēmas lietotājiem.
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
2017. gadā ir turpināta e-konkursu apakšsistēmas funkcionalitātes attīstīšana un izmantošana.
Tā kā Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.panta pirmā daļa nosaka, ka Pasūtītājs iepirkumos
paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu, kā arī pieteikumu un piedāvājumu
saņemšanai pasūtītājs izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas
paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai. EIS ir šāda sistēma, kas
nodrošina minētās prasības.
Savukārt PIL pārejas noteikumu 3.punkts nosaka termiņus elektronisku pieteikumu un
piedāvājumu iesniegšanai, kas 2017.gadā bija attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju
veiktajām iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, no 2017. gada 18. aprīļa un attiecībā uz
iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, no 2017. gada 1. oktobra.
Pārskata periodā e-konkursu vidē ir izsludinātas 314 iepirkuma procedūras. No 2017.gada
1.jūnija, kad stājās spēkā PIL norma par iepirkumu plānu publicēšanu, EIS e-konkursu
apakšsistēmā ir publicēti 4376 iepirkumu plāni, bet vēl līdz šīs normas spēkā stāšanās dienai bija
publicēti 186 iepirkumu plāni.
EIS e-konkursu apakšsistēmas lietotāju skaits 2017.gadā ir sasniedzis 3628 lietotāju
organizācijas.
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VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta darbinieki sniedz atbalstu iepirkumu veicējiem un
komersantiem e-konkursu vides izmantošanā. Ir sagatavoti interaktīvi apmācību materiāls EIS
lietotājiem – gan piegādātājiem, kuriem jāsagatavo un jāiesniedz piedāvājums e-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 2017.gada laikā skatījušās 1735 piegādātāju
organizācijas un 1612 pasūtītāju organizācijas (norādīts ir lietotāju organizāciju skaits; katra no
tām varēja skatīties apmācību video pēc nepieciešamības vajadzīgo reižu skaitu).
Interaktīvās apmācības materiālus angļu valodā 2017.gada laikā ir skatījušās 267 ārvalstu
organizācijas.
Papildus tam ir sagatavots un publicēts biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu apkopojums https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON
Kā 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 gan pa vienoto zvanu centra tālruni, gan pa
vienoto e-pasta pieteikumu sistēmu.
2017.gadā aktīvi turpināta EIS e-izziņu apakšsistēmas izmantošana, sasniedzot 31 999 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 mērķis ir atvieglot EIS lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus
elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta
sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu
konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos
iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras
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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.
Projekta aktivitāšu īstenošanai 2017.gadā ir noslēgta šāda vienošanās: vispārīgā vienošanās „Par
standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas
dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma
vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3
“Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta
pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras
dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās
ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.
2017.gada laikā notiek 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.
Uzsākta e-parakstītāja moduļa integrācija EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Statistikas dati par EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas izmantošanu:

EIS apgrozījums (milj. eiro)
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Viena darījuma vidējā summa (EUR)
2017

560

2016

619

2015

685

2014

720

2013

547

2012

590

2011

696

2010

610

2009

450

2008

746

2007

1 475

2006

2 170

2005

7 879
-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Piegāžu un apgrozījuma savstarpējās proporcijas izmaiņas
68 558 587 2017

111 652 000

63 294 383 2016

103 323 000

64 863 270

2015

94 663 000

45 995 562

2014

63 755 000

31 051 431 2013

56 848 000

25 997 496 2012
19 028 778

43 918 000

2011

27 288 000

10 118 323 2010

16 554 000

5 941 7522009
10 530 528
5 318 641
872 283
262 604

13 119 000

2008
2007

14 070 000
3 593 000

2006

401 000

2005

33 000

Apgrozījums (EUR)

Piegāžu skaits
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EIS apgrozījums preču grupās (milj. eiro)

396 069,13
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pakalpojumi
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preces

5 744,45
97 979,88
62205,63628

916 024,42

Pārtikas
preces

706 632,39
417 911,49
388879,1754

2 455 821,44

Biroja
mēbeles

1 754 186,79
1 222 326,17
747439,5564

2 523 775,89

Saimniecības
preces

1 991 236,38
1 524 217,52
1199328,461

2 913 786,26

Biroja papīrs
un kancelejas
preces

2 563 250,45
2 080 867,08
1841569,726

3 824 614,11

Drukas
iekārtu
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Apgrozījuma procentuālais sadalījums preču grupās EIS
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EIS (e-katalogu) dalībnieku skaits
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2.5.

Pārrobežu sadarbības sekretariātu un informācijas punktu darbība

2.5.1. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB)
2017. gadā VASAB sekretariāts sniedza organizatorisku atbalstu Zviedrijas Uzņēmējdarbības un
inovāciju ministrijai kā VASAB prezidentūrai no 2017. gada 1. janvāra, kā arī pildīja Eiropas
Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas horizontālās aktivitātes “Telpiskā plānošana”
koordinatora lomu. Tika organizētas trīs Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes,
divas VASAB Troikas sēdes, kā arī divas HELCOM-VASAB jūras telpiskās plānošanas darba
grupas sēdes.
Sekretariāts organizēja trīs VASAB seminārus par viedo pilsētu problemātiku Baltijas jūras
reģionā un sabiedrības līdzdalību pilsētu plānošanā. VASAB sekretariāta pārstāvis piedalījās
Eiropas Savienības jūras telpiskās plānošanas ekspertu darba grupas sanāksmēs, kā arī Baltijas
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jūras valstu padomes ilgtspējīgas attīstības ekspertu grupas sanāksmē un ES Baltijas jūras
reģiona stratēģijas koordinācijas semināros. VASAB sekretariāta pārstāvji piedalījās UNESCO
un Eiropas Savienības kopīgi organizētajā konferencē par jūras telpisko plānošanu Parīzē,
Eiropas jūras dienas pasākumos, ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas astotajā ikgadējā
konferencē Berlīnē un SIMCELT projekta noslēguma konferencē Liverpūlē, organizējot
seminārus par jūras telpisko plānošanu un piedaloties ar ekspozīciju konferenču izstādēs. Pēc
VASAB pasūtījuma tika uzsākts pētījums par savienojamības izmaiņām Baltijas jūras reģionā.
Svarīgi atzīmēt, ka pārskata periodā VASAB sekretariāts piedalījās arī piecu projektu īstenošanā.
Projektā “Atbalsts horizontālai aktivitātei “Telpiskā plānošana” (HASPS 2)” VASAB
sekretariāts ir vadošais partneris. Šā projekta ietvaros tika sniegts atbalsts Baltijas jūras reģiona
jūras plānošanas datu ekspertu apakšgrupas darbam, kā arī sagatavoti priekšlikumi ESPON
mērķa analīzes (Targeted Analysis) projektam par makroreģionu attīstības uzraudzības rīkiem.
Projekta “Ziemeļjūras – Baltijas reģiona savietotājs (NSB CoRe)” ietvaros organizēti trīs
ieinteresēto pušu semināri Helsinkos, Rīgā un Varšavā ar mērķi izstrādāt kopīgu pārnacionālu
Ziemeļu jūras – Baltijas transporta koridora telpisko vīziju.
Projekta “Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos
plānojumos (Baltic SCOPE)” īstenošanā VASAB sekretariāts ir atbildīgs par iekšējo un ārējo
komunikāciju. Tiek uzturēta projekta mājas lapa, tiek uzturēts un papildināts digitāls rīks
izstādēm par jūras telpiskās plānošanas statusu katrā no Baltijas jūras baseina valstīm. Projektam
tuvojoties noslēgumam, sagatavotas 8 publikācijas par projekta rezultātiem. Sadarbībā ar reģiona
valstu par jūras telpisko plānošanu atbildīgajām institūcijām sagatavots pieteikums projekta
turpinājumam “Pan Baltic Scope”, kurš tiks uzsākts 2018.gadā. Sagatavots pieteikums arī
HASPS 2 projekta turpinājumam – HASPS 3.
Projekta “Veidosim ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas komunikāciju reģiona labā” (Let’s
Communicate!) itvaros Rīgā organizēta projekta partneru sanāksme, savukārt “Baltic LINes”
projektā tika sagatavota ar jūrniecību saistītu iesaistīto pušu augsta līmeņa sanāksme par jūras
telpiskās plānošanas ietekmi uz nozari.
Tika uzsākts ESPON mērķa analīzes (Targeted Analysis) projekts “BT-2050”, kura sagatavošanā
piedalījās sekretariāts un kurā VASAB sekretariāts ir ieinteresētā puse.
2.5.2. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam,
Informācijas un konsultāciju punkts
2017. gadā Igaunijas-Latvijas programmas aktivitātes galvenokārt saistītas ar informēšanu par
ERDF finansējuma pieejamību pārrobežu sadarbības projektiem. Tika izziņoti 2.projektu
konkursi un programma Igaunijā un Latvijā organizēja 3 tematiskus informatīvos pasākumus,
kurus apmeklēja 136 dalībnieki. Pasākumu tematika tika sasaistīta ar sekojošām atbalsta jomām
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– resursu taupīšanas kampaņas, kopīgo ūdeņu pārvaldības iniciatīvas, darbaspēka kustība un
kopīgu produktu vai pakalpojumu attīstība sadarbojoties MVU. Informācija tika publicēta
programmas mājas lapā un plaši izplatīta Facebook lapā.
Kopumā 2017. gada nogalē 29 pārrobežu projektus programmas ietvaros ieviesa 167 partneru
organizācijas, tai skaitā uzņēmumi un NVO. Programma nodrošināja nepieciešamo atbalstu
pasākumu un konsultāciju veidā. Tika noorganizēti 8 partneru un iepirkumu semināri, kurus
kopumā par lietderīgiem atrada un apmeklēja 404 dalībnieki.
Lai pastiprinātu atbalstu resursu taupīšanas iniciatīvām, arī Eiropas sadarbības dienas pasākums
“EC DAY Ape - Vastse-Roosa 2017” 19. septembrī tika organizēts, vadoties pēc zaļo pasākumu
organizēšanas vadlīnijām. Igauņi un latvieši kopīgi paveica lielu darbu, lai atdzīvinātu piekļuvi
Apes muižas parkam, kā arī attīrīja parka teritoriju no dažāda veida atkritumiem. Pasākums
turpinājās, šķērsojot Igaunijas-Latvijas robežu uz skrejriteņiem, kā arī ar koncertu Mežabrāļu
saimniecībā Igaunijā. Kopumā ap 200 Igaunijas-Latvijas programmas fanu piedalījās Eiropas
sadarbības dienas pasākumā.
2.5.3. Baltijas jūras reģiona programma
Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas
biroju īstenoja programmas trešo projektu konkursu regulāro projektu atlasei programmas
prioritātēs: (1) kapacitāte inovācijām (turpmāk tekstā – “inovācijas”); (2) efektīva dabas resursu
izmantošana (turpmāk tekstā – “dabas resursi”); (3) ilgtspējīgs transports. Projektu konkurss
norisinājās laika periodā no 2017.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 9.aprīlim. Interreg Baltijas jūras
reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju projektu pieteicēju atbalstam
organizēja informatīvo semināru Rīgā, Latvijā (18.–19.10.2017), kurā piedalījās 134 potenciālie
projektu pieteicēji un partneri. Papildus Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas pārstāvji
piedalījās deviņos nacionālajos informatīvajos semināros (no tiem trīs tika organizēti Krievijas
Federācijā). Papildus semināriem, Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju nodrošināja 269
konsultācijas tiešsaistē (Skype) un Rīgas un Rostokas birojos (konsultācijas tika sniegtas līdz
2018.gada martam).
Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas
biroju noslēdza otrajā projektu konkursā iesniegto pieteikumu vērtēšanu. Kā arī organizēja 39
otrajā uzsaukumā apstiprināto projektu līgumu slēgšanas procesu. Vadošo partneru atbalstam
10.-11.oktobrī Rostokā, Vācijā norisinājās vadošo partneru atbalsta seminārs. Pēc otrā
uzsaukuma noslēgšanās Rīgas birojs ir atbildīgs par 21 regulāro projektu un 16 ES Stratēģijas
BJR atbalsta projektu uzraudzību.
Papildus 2017.-2020. periodā Interreg BJR piedāvā finansiālu atbalstu makro-reģiona sadarbības
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koordinācijas aktivitātēm. Šis atbalsts tiek nodrošināts programmas tematiskās prioritātes 4
“Institucionālā kapacitāte makro-reģiona sadarbībai” ietvaros. Šis finansējums tiek piešķirts ES
BJR Stratēģijas prioritāro jomu un horizontālo rīcību koordinatoriem, lai atbalstītu viņu darbu
saistībā ar attiecīgo prioritāro jomu un horizontālo rīcību koordināciju.
Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju strādāja pie projektu konkursa organizēšanas šīs
prioritātes ietvaros, t.sk. attiecīgās dokumentācijas sagatavošanas un iesniegto projektu
vērtēšanas. 2017.gada 5.oktobrī tika atvērts projektu konkurss Baltijas jūras reģiona stratēģijas
ikgadējās konferences 2019.gadā organizēšanai. 2017.gada 1.novembrī tika uzsāks trešais
projektu konkurss Baltijas jūras reģiona stratēģijas prioritāro jomu un horizontālo rīcību
koordinatoru atbalstam. Abi konkursi noslēdzās 2018.gadā.
Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas
biroju turpināja darbu pie projektu konkursa izstrādes projektu sadarbības platformu atbalstam.
2017.gada 28.martā tika organizēta diskusija ar projektu un nozaru pārstāvjiem, kas darbojas
ūdens apsaimniekošanas jomā. 2.jūnijā tika organizēta līdzīga diskusija ar inovāciju projektu un
nozares pārstāvjiem. Pirmais projektu konkurss projektu sadarbības platformu nodrošināšanai
tika atvērts 2017.gada 5.oktobrī. Projektu pieteicēju atbalstam Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas
biroju organizēja informatīvo semināru Potsdamā, Vācijā (7.-8.11.2017), kurā piedalījās 32
projektu pārstāvji un Baltijas jūras reģiona stratēģijas prioritāro jomu un horizontālo rīcību
koordinatori. Tika sniegtas arī individuālās konsultācijas potenciālo projektu pieteicēju
atbalstam.
2017. gada 13. un 14. jūnijā Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju piedalījās astotajā ES BJR
Forumā (Annual Forum of EUSBSR). Kopumā forumā piedalījās apmēram 770 dalībnieku no
dažādām BJR reģiona organizācijām. Foruma ietvaros sekretariāts organizēja divus seminārus.
Viens seminārs tika veltīts diskusijai par BJR programmas plānoto uzsaukumu projektu
sadarbības platformu izveidei. Seminārs tika veltīts iespēju izzināšanai projektu sadarbībai
transporta jomā. Otrs seminārs “Kopīgas intereses – kopīgi ieguvumi: Sadarbība ar Krievijas
ziemeļrietumu reģionu – Interreg Baltijas jūras reģiona piemēri” tika veltīts diskusijai par
sadarbību ar Krieviju.
Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas
biroju piedalījās sadarbības ietvara izstrādē, kas nepieciešams, lai nodrošinātu Krievijas partneru
līdzdalību Programmas finansētajos projektos. Finansējumu plānots piešķirt no Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta finanšu līdzekļiem. Papildus Krievijas Federācija plāno piešķirt 4.4
miljonus eiro nacionālā finansējumu Krievijas partneru atbalstam. Šis nodoms tika apliecināts
deklarācijā, ko Krievijas Federācijas un Vadošās iestādes pārstāvji parakstīja 2016.gada
novembrī.
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Kopš 2014. gada Valsts Reģionālās attīstības aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
Schleswig - Holstein Investīciju banku Vācijā par Baltijas jūras reģiona programmas Apvienotā
sekretariāta Rīgas biroja izveidi un darbību Rīgā. 2015. gada 21. oktobrī šis sadarbības līgums
tika pagarināts līdz 2020. gadam. Rīgas birojs ir daļa no Interreg BJR programmas sekretariāta
un cieši strādā sadarbībā ar kolēģiem Programmas galvenajā birojā, kas atrodas Rostokā, Vācijā.
Kopumā Rīgas birojs strādā pie Interreg BJR programmas īstenošanas trešo struktūrfondu
programmēšanas periodu. Plašāka un detalizēta informācija par Programmas aktivitātēm
pieejama Programmas mājaslapā: http://www.interreg-baltic.eu/home.html
2.6. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.Latvija.lv 2017. gadā bija pieejami 142 epakalpojumi un 2328 pakalpojumu apraksti, kurus uztur 28 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 www.Latvija.lv pieejamajiem epakalpojumiem. Kopš pirmo e-pakalpojumu publicēšanas sākuma 2008. gadā līdz 2017. gada
beigām e-pakalpojumi kopumā ir uzsākti 9,20 milj. reižu.
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Portālā 2017. gadā izvietoti šādi jauni e-pakalpojumi

Nr.p.k.

E-pakalpojuma nosaukums

1.

Saņemto medicīnas pakalpojumu izmaksas

2.

Saņemtās darbnespējas lapas

3.

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

4.

Veiktie pieraksti uz medicīnas
pakalpojumiem

5.

Reģistrēties pie ģimenes ārsta

6.

Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas
karti (EVAK)

7.

Saņemtie nosūtījumi

8.

Pacienta medicīnas pamatdati

9.

Pacientam noteiktās diagnozes

Iestāde, kura ir
atbildīga par epakalpojumu
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests
Nacionālais
veselības
dienests

Uzsākšanas
reižu skaits
2017.gadā
1694

9124

314

707

1152

771
1587

1875

2125

10.

Pacientam veiktie izmeklējumi

Nacionālais
veselības
dienests

11.

Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu
rezultāti

Nacionālais
veselības
dienests

1694

12.

Atgādinājumi pacientam

Nacionālais
veselības
dienests

2700

13.

Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas
datiem.

Nacionālais
veselības
dienests

280

14.

Kas skatījies manus medicīnas datus

Nacionālais
veselības
dienests

2386

2358
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Manas e-receptes

Nacionālais
veselības
dienests

1229

16.

Mani vizuālās diagnostikas dati

Nacionālais
veselības
dienests

1377

17.

Nolēmumi par mani prokuratūrā

Latvijas
Republikas
prokuratūra

652

15.

15 populārākie e-pakalpojumi 2017. gadā (pēc uzsākšanas reižu skaita)
244551

Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

238343

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem

225769
138186

E-iesniegums VSAA pakalpojumiem

129142

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju
programmās
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka
konta izraksts

118743
116497

Manā īpašumā deklarētās personas

110680

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

107677
68498

Iesniegums iestādei
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

58553

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

55502

Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā

48520

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

45785
34770

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

0

50000 100000 150000 200000 250000 300000

Nemainīga popularitāte ir arī e-pakalpojumam “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju
programmās”, kurš ik gadu vasaras periodā tiek izmantots, lai nodrošinātu elektroniska vienoto
pieteikšanos pamatstudiju programmām 12 Latvijas augstskolās un apmaksas veikšana par
pieteikumu konkursā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē ir iespēja veikt studiju programmu
prioritāšu maiņu, sekot līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala
rezultātiem (2017. gadā e-pakalpojums ir uzsākts vairāk kā 118 tūkstoš reižu). Ar vienotās
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pieteikšanās uz pamatstudiju programmām pieteikumu statistiku jebkurš interesents var
iepazīties
statistikas
pakalpojumā,
kuru
nodrošina
RTU,
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP190/Apraksts.
Vairāk izmantoto un Latvijas iedzīvotāju vidū popularitāti iemantojošo e-pakalpojumu
uzskaitījumu 2017. 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. 2017. gadā izmantojot šo epakalpojumu ir veikti vairāk nekā 26 tūkstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par kopējo
summu gandrīz 2 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 2017. gadā šis e-pakalpojums ir ticis izpildīts vairāk nekā 68
tūkstoši reižu.
Papildinot popularitāti iemantojušo e-pakalpojumu uzskaitījumu, noteikti ir jāmin VSAA un
NVD kopīgi e-veselības ietvaros radītais e-pakalpojums “Saņemtās darbnespējas lapas”, kurš
portāla Latvija.lv lietotājam ļauj apskatīt tās darbnespējas lapas, kuras viņa ģimenes ārsts vai
veselības iestāde ir reģistrējuši Latvijas Republikas E-veselības sistēmā eveseliba.gov.lv.
2017.gadā šis e-pakalpojumus ir ticis uzsākts vairāk kā 9 tūkstošus reižu.
Izmantojot koplietošanas pakalpojumu „Vienotās pieteikšanās modulis”, VRAA 2017. gadā
nodrošināja iespēju autentificēties 43 portālos izmantojot 11 internetbanku (2017. gadā
autentifikāciju sāka nodrošināt AS “BlueOrange Bank” un AS “ABLV Bank”), eID un eparaksts autentificēšanās rīkus, kopumā nodrošinātas 19,88 milj. autentifikācijas.
Izmantojot koplietošanas pakalpojumu “Maksājumu modulis”, VRAA 2017. gadā nodrošināja
iespēju elektroniski apmaksāt valsts un pašvaldību iestāžu sniegtos publiskos e-pakalpojumus 15
portālos. Maksājumu modulī 2017. gadā bija iespējams apmaksāt publiskos e-pakalpojumus ar 8
dažādām internetbankām. Portālā kadastrs.lv un portāla Latvija.lv e-pakalpojumā “Mājas
(istabas) dzīvnieka pirmreizējā reģistrēšana” var norēķināties arī ar maksājuma kartēm – VISA
un MasterCard. Kopumā tika apmaksāti pakalpojumi 88,4 miljoni eiro apmērā un sasniedzot
312 tūkstošus maksājumu.
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Maksājumu modulis – maksājumu summas pa gadiem (milj. eiro)
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Arī 2017. gadā tika nodrošināta informācijas sagatavošana un nodošana pašvaldībām par
nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu daudzbērnu ģimenēm. Risinājums paredz
informācijas apkopošanu no Izglītības ministrijas (jauna funkcionalitāte, ieviesta 2017.gadā),
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.
2017. gada beigās DIT izmantoja 119 pašvaldības un 9 iestādes. DIT pielietots šādos
risinājumos:
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1. Elektroenerģijas atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm risinājuma datu saņemšana no
pašvaldībām;
2. Lauku atbalsta dienesta datu nodošana pašvaldībām;
3. Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas datu nodošana Valsts ieņēmuma
dienestam;
4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datu nodošana;
5. “Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm” datu nodošana
pašvaldībām;
6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu nodošana Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācijai;
7. Nacionālā veselības dienesta datu nodošana privātārstiem/privātpraksēm;
8. Ģeotelpisko datu savietotāja datu nodošana Ģeoportālām;
9. Valsts ieņēmumu dienesta un kredītiestāžu datu apmaiņa Kontu reģistra darbības
nodrošināšanai
Kopā, izmantojot DIT, tika nosūtīti 16 108 ziņojumi.
VISS infrastruktūrā datu apmaiņu, izmantojot tīmekļa pakalpes, līdz 2017. gada beigām bija
iespējams veikt ar 38 datu sniegšanas servisiem, kurus nodrošina 11 iestādes. 2017. gadā datu
apmaiņas nodrošināšanai produkcijas vidē papildus jau pieejamajiem servisiem tika ieviesti 6
jauni servisi:
Produkcijā ieviesto datu sniegšanas servisu skaits
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Datu ņēmēji
Datu sniedzējs

Komersanti

Lauku atbalsts dienests
Uzņēmumu
reģistrs
Labklājības ministrija
Nacionālais veselības
dienests
Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde
Valsts ieņēmumu
dienests
Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra
Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts
komiteja
Valsts zemes dienests
Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācija

Pašvaldības

Valsts iestādes

un to iestādes
111

un uzņēmumi

97

9

3
1
2

21

119

6

140

4

23
120

7

118
2

Servisu izsaukšanas reižu skaits 2017. gadā sasniedza 37,8 milj.un visvairāk ir izsaukti Valsts
ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras servisi.
Servisu izsaukšanas reižu skaits

Datu sniedzējs

Komersanti

Lauku atbalsts dienests
Uzņēmumu reģistrs
Labklājības ministrija

Pašvaldības un
to iestādes
3 939 006

Valsts iestādes un
uzņēmumi

1 857 440

1 550 056

413

Nacionālais veselības dienests

172

Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde

37 415

Valsts ieņēmumu dienests
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra

1 605 451

5 917 678

33 162 421

3 221 726

12 434 878
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Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra

701 858

Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komiteja

1 715 126

Valsts zemes dienests

1 554 642

Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācija

3 183 072

71 692

Kopumā 2017. gadā ir ieviesti 151 jauni datu apmaiņas gadījumi.
Ieviesto datu apmaiņu skaits
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VRAA VARAM resoram sniegtie pakalpojumi







Datorizētās darba vietas nodrošināšana:
pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina VARAM resora iestādēm datortehnikas, drukas,
skanēšanas, citu iekārtu un programmatūras pilnu dzīves ciklu, kas ietver atbalstu iegādē,
sagatavošanā ekspluatācijai, uzstādīšanā, ikdienas ekspluatācijā un demontāžā.
IT infrastruktūras nodrošināšana:
o pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina VARAM resora iestādēm IT
infrastruktūras uzturēšanas pilnu dzīves ciklu, kas ietver atbalstu iegādē,
sagatavošanu ekspluatācijai, uzstādīšanu un demontāžu. IT infrastruktūra ir
aparatūras, programmatūras, tīkla, datu centra u.c. IT resursu kopums, kas
nodrošina IS izstrādi, testēšanu, piegādi, ekspluatāciju, monitoringu, kontroli un
atbalstu uzturēšanā;
Iestāžu centralizēto IT risinājumu darbības nodrošināšana:
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o pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina VARAM resora iestādēm un tās
darbiniekiem e-pasta adresi, e-pastu apmaiņas servisu, e-pasta adrešu grāmatu un
kalendāru, 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
2017.gadā VRAA tika veiktas vairākas būtiskas izmaiņas iestādes darba organizācijā. Ieviešot
dokumentu pārvaldības sistēmas “Namejs” jaunāko versiju, kā arī resursu vadības sistēmas
“Horizon” papildus funkcionalitātes, iestāde pilnībā pārgāja uz elektronisku iekšējo dokumentu
apriti. Pārskata periodā tika veiktas iestādes reorganizācijas, kuru rezultātā tika likvidēta
Komunikācijas nodaļa un tās funkcijas tika nodotas Administratīvajam departamentam, Finanšu
departaments tika apvienots ar Administratīvo departamentu, veikta atbalsta funkciju
nodrošināšanā iesaistītā personāla resursu optimizācija, likvidējot direktora palīga un vienu
personāla speciālista amata vietu. Būtiski stiprināta par elektroniskās pārvaldes attīstību atbildīgo
struktūrvienību kapacitāte.

3. Personāls
Salīdzinājumā ar 2016,gadu, 2017.gadā VRAA ir pieaudzis amata vietu skaits. 2017. gada
31.decembrī VRAA bija 119 amata vietas, nodarbināti 104 darbinieki. Kā arī astoņi darbinieki
strādāja Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas „Vīzija un stratēģijas apkārt
Baltijas jūrai” sekretariātā, trīs Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam
Rīgas birojā, Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas birojā trīs un viens
darbinieks Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.
Vērtējot 2017.gada rādītājus, varsecināt, ka no visiem VRAA strādājošajiem ir darbinieki, jo
lielākajai daļai amata vietu - 68 noteikts darbinieka statuss, bet 51 no visām amata vietām ir
ierēdņu amata vietas.
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VRAA nodarbināto skaits un sadalījums 2017.gadā
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Amata vietu skaita sadalījums sekretariātos 2017.gadā
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Igaunijas -Latvijas ATS Rīgas birojs

Personāla sadalījums pēc dzimuma 2017. gadā lielākā daļa - 62 darbinieki jeb 52% bija sievietes
savukārt 57 darbinieki bija vīrieši jeb 48% no visiem strādājošajiem, tai skaitā Sekretariāta
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darbinieki un darbinieki, kas atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.
VRAA darbinieku sadalījums pa dzimumiem un vecumiem 2017.gadā
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Vidējais VRAA nodarbināto vecums 2017. gadā bija 39 gadi. Vecuma grupā līdz 30 gadiem bija
16% darbinieku, vecuma grupā no 31 līdz 39 gadiem – 43% no kopējo darbinieku skaita, 23%
bija darbinieki, kas sasnieguši vecumu no 40 līdz 49 gadiem, bet vecuma grupā no 50 līdz 59
gadiem bija 12% darbinieku, vismazākais darbinieku īpatsvars – 5% bija vecuma grupā no 60
gadiem un vecāki.
2017. gada darbā tika pieņemti 28 strādājošie savukārt atbrīvoti 23 strādājošie.
Darbinieku apmācība tika nodrošināta, nosakot prioritārās kvalifikācijas paaugstināšanas jomas.
2017. gadā tās bija ar informācijas tehnoloģiju jomu un 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.

4. Komunikācija ar sabiedrību
2016. gadā VRAA turpināja organizēt informatīvos un izglītojošos pasākumus, veicinot VRAA
tēla atpazīstamību, kā arī informējot par VRAA uzturētajiem portāliem un informācijas
sistēmām. Pārskata periodā VRAA organizēja 16 seminārus gan Rīgā, gan dažādās Latvijas
pilsētās. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju VRAA piedalījās
valsts pārvaldes organizētajā “Atvērto durvju dienā”, kā arī kampaņā “Diena bez rindām” un
“Eiropas E-prasmju nedēļā”. E-prasmju nedēļas ietvaros VRAA darbinieki viesojās – Ventspils
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bibliotēkā, Ilūkstes bibliotēkā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Baldones bibliotēkā, kopumā
iepazīstinot 60 cilvēkus ar e-pakalpojumu priekšrocībām. 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.
Popularizējot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) 2017. gadā tika organizēti vairāki semināri
un apmācību lekcijas EIS lietotājiem. Tā piemēram Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamerā 28.februārī dažādu nozaru pārstāvji tika iepazīstināti ar EIS e-konkursu apakšsistēmu.
Savukārt 28.martā Aizsardzības ministrijā vairāk nekā 120 cilvēki tika iepazīstināti ar EIS ekonkursu apakšsistēmu. Semināri tika noturēti dažādās Latvijas pašvaldībās – Rīgā, Ventspilī,
Jūrmalā un Siguldā. Kopumā šos seminārus apmeklēja gandrīz 150 dalībnieki. Nozīmīgākais
seminārs notika 17.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kurā piedalījās
97 dalībnieki.
VRAA darbinieki kā lektori piedalījās semināru ciklā “Jaunās prasības valsts pārvaldes
pakalpojumu izveidē un sniegšanā”. Semināri notika laika posmā no 13.jūnija līdz 25.oktobrim
Rīgā, Jelgavā, Saldū Rēzeknē un Smiltenē. Klausītāju vidū bija gan visu ministriju, kā arī visu
plānošanas reģionu pārstāvji. Kopumā šajā semināru ciklā notika 12 semināri.
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 eZiņu numuriem var iepazīties VRAA mājas lapas sadaļā Latvija.lv.
Laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim VRAA mājas lapa tika apmeklēta 133 910
reizes, savukārt 110 378 bija unikālie lietotāji. Vidēji mēnesī mājas lapa ir skatīta 11 000 reizes.
Apmeklētākās sadaļas bija “Par iestādi” (9 495 reizes), “Kontakti” (7 453 reizes), “Darba
piedāvājumi” (5 978 reizes), “Iepirkumi” (4 884).
VRAA savā ikdienas komunikācijā ar sabiedrību uztur sociālo tīklu kontus – Facebook
(Latvija.lv), Twitter.com (PortalsLV un VRAAagentura) un Youtube.com (VRAAgovlv).
Apmeklētāju ērtībai sociālo tīklu baneri ir pieejami VRAA mājas lapā ar tiešu piekļuvi
informācijas resursiem internetā. VRAA uzturēto Twitter kontiem kopumā seko 6 359 Twitter
lietotāji – Latvija.lv kontam seko – 4 275, VRAA kontam seko 2 084. Portāla Latvija.lv
Facebook lapā publicētās ziņas tika skatītas vidēji 1000 reizes mēnesī. 2017. gadā Latvija.lv
Facebook lapas sekotāju skaits pieauga līdz 1 204. VRAA Youtube kanāls ir apmeklēts 4 208
reizes, kas ir par 24% vairāk nekā 2016.gadā. Vispopulārākais video ir “Kas ir Latvija.lv”, tas
skatīts 1 558 reizes.
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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;
Šādu ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pēcuzraudzība:
1. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros”;
2. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”;
3. „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”;
4. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;
5. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”;
6. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”;
7. „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 142 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, ieviešot drošības pārvaldības procesu metrikas pakalpojuma kvalitātes
izmērāmībai;
IT pakalpojumu centralizētās drošības pārvaldībā ietverto regulāro aktivitāšu izpilde
VARAM resora personāla apmācība informācijas drošības jautājumos;
Turpināsies ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda IKT projektu īstenošana, tai
46

skaitā projektos iegādās un modernizētās IKT aparatūras uzstādīšana un ekspluatācijas
uzsākšana;



VARAM resora iestāžu datorparka optimizācija un standartizēšana;
VRAA turpinās uzturēt un attīstīt šādas informācijas sistēmas:
1. Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS);
2. Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) un tā koplietošanas pakalpojumi;
3. Valsts informācijas sistēma darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS);
4. Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Ģeoportāls);
5. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls (www.Latvija.lv);
6. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) un tās Reģionālās
attīstības indikatoru modulis (RAIM);
7. Latvijas Atvērto datu portāls (data.gov.lv).
5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi

2018. gadā VRAA galvenie uzdevumi un pasākumi ir šādi:
1. Nodrošināt ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda IKT projektu īstenošanas
uzsākšanu, tai skaitā projektos iegādās, modernizētās un esošās IKT aparatūras
konsolidāciju un darbības efektivizēšanu
2. Nodrošināt VRAA pārziņā esošo 2007.–2013. gada Eiropas Savienības fondu aktivitāšu
pēcuzraudzību.
3. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība.
4. Nodrošināt EIS darbību un attīstību, tostarp nepārtrauktu vismaz 20 katalogu pieejamību;
5. E-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”, “Iesniegums iestādei” un
“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” attīstība un darbināšanas
nodrošināšana;
6. Turpināt pieslēgt jaunas iestādes Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas videi;
7. Ieviest Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmu;
8. Ieviest koplietošanas pakalpojumā “Vienotās pieteikšanās modulis” līdz 2018.gada
28.septembrim ieviest Latvijas nacionālās vārtejas pieejamību pārrobežu elektroniskajai
identifikācijai atbilstoši eIDAS prasībām, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes
regulu Nr.910/2014 (2014.gada 23.jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības
pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū;
9. Uzturēt un pilnveidot publisko pakalpojumu katalogu portālā www.Latvija.lv, nodrošinot
tehnisko atbalstu pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas kontaktpunkta izveidei;
10. Nodrošināt VRAA uzturēto sistēmu IT drošības pārvaldības sistēmas sertifikāciju ISO
27001 ietvaros;
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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
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 un finansējuma apguvi;
17. Nodrošināt valsts budžeta programmas 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta
instrumenti” ietvaros piešķirtā finansējuma pasākumam “Valsts Ventspils Mūzikas
vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai” izlietojuma uzraudzību;
18. Nodrošināt Likumā par valsts budžetu 2018.gadam iekļauto prioritāro pasākumu
“Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē”; “Pasākums “Latvijas Goda
ģimenes gads”” un “Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs””
administrēšanu, t.sk. projektu konkursu izsludināšanu, projektu iesniegumu pieņemšanu
un vērtēšanu;
19. Nodrošināt Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo
mediju atbalsta programma” administrēšanu, t.sk. 2018.gada projektu konkursa
izsludināšanu, projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu.
6. VRAA finanšu saistības un iespējamie aktīvi
VRAA īstermiņa finanšu saistības pārskata gada beigās veido 968 587 eiro, t.sk. īstermiņa
saistības pret piegādātājiem par pakalpojumiem – 169 724 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. 2.2.1.1/16/I/001
“Publiskās pārvaldes
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” par
summu 590 835 eiro; projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E- iepirkumu un e- izsoļu platformas
attīstība” par summu 1 935 974 eiro; projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības
plānošanas process un informācijas sistēmas attīstība (TAPIS)” par summu 827 643 eiro;
48

projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma (PSPP)” par
summu 4 459 265 eiro un projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/009 “Vienotā datu telpa (VDT)” par summu
1 968 515 eiro.
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