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SAĪSINĀJUMI 

 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds  

ES – Eiropas Savienība  

ESIA – Eiropas Savienības informācijas aģentūra 

FM – Finanšu ministrija 

LR – Latvijas Republika 

LIAA – Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 

ĪAT – īpaši atbalstāmā teritorija 

MK – Ministru kabinets 

NAP – Latvijas nacionālais attīstības plāns 2007. -2013.gadam 

NRAP – Nacionālā reģionālās attīstības padome 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

RAUNIS – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēma 

VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai 

VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”  
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PRIEKŠVĀRDS 

 
Cienījamais lasītāj! 
 
Iesniedzam Jūsu vērtējumam Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) 
pārskatu par 2007.gadā paveikto. Izvērtējot pārskata gadā paveikto, esam gandarīti par 
VRAA darbības rezultātiem. Pagājušajā gadā turpinājām ieviest nacionālo programmu 
„ Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība”, Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmu 
īpaši atbalstāmajās teritorijās, kā arī nodrošinājām ienākuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu uzņēmumiem.  
 
2007.gadā VRAA uzsāka darbu pie sekojošu dotāciju un mērķdotāciju pašvaldībām 
administrēšanas: 
- nodrošināja finansējuma piešķiršanu un izlietojuma uzraudzību 2007.gada 

mērķdotācijām investīcijām pašvaldībās, pašvaldību bibliotēku bezmaksas interneta 
un datoru izmantošanai un pašvaldību pasākumiem; 

- nodrošināja projektu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu mērķdotācijām investīcijām 
pašvaldībās 2008.gadam; 

- veica dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai izlietojuma uzraudzību.  
  
2007.-2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu programmēšanas periodā VRAA 
administrēs divas Eiropas Sociālā fonda un piecas Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
aktivitātes Latvijas pašvaldībām. 2007.gadā ir veikti nepieciešamie darbi, lai nodrošinātu 
šo aktivitāšu ieviešanu – izstrādātas un apstiprinātas aģentūras iekšējās kārtības un 
procedūras. 2007.gadā strādājām arī pie Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta līdzfinansētas grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” ieviešanas.  
 
VRAA strādāja arī reģionālās attīstības pētniecības jomā. Pagājušajā gadā tika izdots jau 
ceturtais ikgadējais pārskats „Reģionu attīstība Latvijā”, kurā ir atspoguļota Latvijas 
pašvaldību teritoriju attīstība, kā arī uzsākts darbs pie apjomīga pētījuma „Latvijas pilsētu 
sociāli ekonomiskās attīstības tendences”. VRAA turpināja darbu arī pie Reģionālās 
attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izveides. 

 
Nodrošināta starptautisko programmu sekretariātu – INTERREG Rīgas biroja un 
VASAB sekretariāta darbība, veikta INTERREG, INTERACT, ESPON un URBACT 
projektu Latvijas partneru I līmeņa finanšu kontrole. 
 
Pārskata gadā, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu, VRAA pārstāvji piedalījās 
vairākās ārvalstu konferencēs, semināros un mācību vizītēs. Pirmo reizi VRAA tika 
pārstāvēta pasākumā „Atv ērtās dienas 2007 – Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē”, 
ko organizē Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts un Eiropas 
Reģionu komiteja. Organizēti 30 apmācību semināri projektu iesniedzējiem dažādās 
Latvijas vietās. 
 
2008.gadā uzsāksim jauno Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešanu, 
paplašināsim ārvalstu sekretariātu darbību, veiksim jaunus pētījumus reģionālās attīstības 
jomā un piedalīsimies dažādos reģionālo attīstību veicinošos projektos. 

 
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore  
Anna Vītola – Helviga 
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1. PAMATINFORM ĀCIJA 

 
1.1. VRAA juridiskais statuss un izveidošana 

 
VRAA ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde. VRAA ir izveidota 2004. gada 23. aprīlī, reorganizējot BO VSIA 
„Reģionu attīstība”, kuras galvenais uzdevums tobrīd bija pārvaldīt Reģionālo fondu. 
VRAA l īdz ar reorganizācijas procesu pārņēma visus BO VSIA „Reģionu attīstība” 
materiālos un nemateriālos līdzekļus, prasības un saistības. 
 
VRAA darbojas uz nolikuma pamata, kas apstiprināts ar 2004. gada 8. marta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 130 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”. VRAA 
darbība notiek atbilstoši VRAA stratēģijai un Pārvaldes līgumam, kas noslēgts starp 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (turpmāk – RAPLM) un VRAA.  
 

1.2. VRAA atbild ībā esošie darbības virzieni  
 
VRAA ir izveidota, lai veicinātu valsts līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, ievērojot visas 
valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazinot nelabvēlīgās 
atšķirības starp tām, īstenojot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus. VRAA veic 
RAPLM deleģēto uzdevumu izpildi.  
 
Savas kompetences ietvaros VRAA īsteno šādus darbības virzienus: 

1) valsts, Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) fondu un citu finanšu 
instrumentu finansēto  aktivitāšu ieviešana; 

2) pētniecība reģionālās attīstības jomā; 
3) teritoriālās sadarbības programmu 1. līmeņa finanšu kontroles 

nodrošināšana; 
4) starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības 

nodrošināšana; 
5) dalība starptautiskos projektos. 

 
Lai īstenotu VRAA nolikumā noteiktās funkcijas, VRAA veic šādus uzdevumus : 

1) nodrošina ES, valsts un citu finanšu instrumentu administrēšanu atbilstoši ES un 
LR normatīvajiem aktiem; 

2) veic statistisko datu ieguvi, to apkopošanu un analīzi, tai skaitā nodrošina 
normatīvajos aktos noteikto teritoriju attīstības rādītāju aprēķinus, kā arī organizē 
šo datu strukturētu uzglabāšanu, šim nolūkam veidojot un uzturot attiecīgas datu 
bāzes vai izmantojot citus atbilstošus datu uzglabāšanas veidus. Pamatojoties uz 
iegūtajiem datiem, regulāri tiek gatavoti analītiskie pārskati, organizēta to 
publicēšana un izplatīšana; 

3) nodrošina Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, 
INTERREG IIIC, ESPON un URBACT programmu ietvaros apstiprināto projektu 
Latvijas partneru 1.līmeņa finanšu kontroli;  

4) nodrošina starptautisko programmu sekretariātu uzņemošās iestādes funkcijas; 
5) veic starptautisku projektu iniciēšanu, ieviešanas koordināciju un projektu vadību, 

nodrošina ārvalstu finanšu programmu resursu piesaisti, kā arī veic citu valstu 
labās prakses piemēru apzināšanu un divpusējās sadarbības veicināšanu ar 
partneriem citās valstīs.   
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Finanšu resursi VRAA darbībai un valsts reģionālās attīstības politikas īstenošanai tiek 
plānoti RAPLM budžetā. 
 

1.3. Izmaiņas VRAA darbībā pārskata gada laikā  
 
Sākot ar 2007. gadu, VRAA galvenā mērķauditorija vairs nav komersanti īpaši 
atbalstāmajās teritorijās, bet gan pašvaldības un nevalstisko organizāciju sektors. Pārskata 
gadā VRAA saskaņā ar RAPLM deleģējumu nodrošināja valsts finansētu programmu 
pašvaldībām administrēšanu.  
 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārskata gadā VRAA tika noteikta kā sadarbības 
iestāde RAPLM pārziņā esošo Eiropas Reģionālas attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanai. 
 
2007. gada 21. novembrī Finanšu ministrija un Norvēģijas Ārlietu ministrija parakstīja 
līgumu par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa 
ekspertu fonds” ieviešanu, nosakot VRAA kā grantu shēmas apsaimniekotāju. 
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2. VRAA DARB ĪBAS REZULTĀTI 

 
2.1. Pārskata gada galvenās priorit ātes un informācija par to 

īstenošanu 
 
Valsts budžeta finansētu un ES fondu programmu ieviešana 
 
2007. gadā VRAA turpināja administrēt ERAF līdzfinansēto grantu shēmu „Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”. Apakšprogrammas 
„ Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” ietvaros VRAA nodrošināja kredītprocentu atmaksu 
un to izlietojuma uzraudzību komercsabiedrībām, kā arī administrēja ienākuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās.  

 
Īpaši atbalstāmās teritorijas 

no 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31.decembrim 

 
 
Budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros 
VRAA 2007. gadā administrēja šādas apakšprogrammas – „Atbalsts pašvaldību 
investīciju projektiem”, ”Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai” un 
apakšprogrammas „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” 
pasākumu „M ērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un 
datoru izmantošanai”, kā arī nodrošināja programmas „Mērķdotācijas pašvaldību 
pasākumiem” administrēšanu un piešķirtās dotācijas izlietojuma uzraudzību RAPLM 
finansētai apakšprogrammai „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai”. 
 
Saskaņā ar plānošanas dokumentiem ES fondu programmēšanas periodā 2007. -2013. 
gadam VRAA nodrošina sadarbības iestādes funkcijas septiņām ES fondu finansētām 
aktivitātēm. Pārskata gadā VRAA uzsāka šo aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas izstrādi 
(iekšējie normatīvie akti). 
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Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešana 
 
Saskaņā ar līgumu, kas parakstīts starp LR Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu 
ministriju, VRAA 2007. gada nogalē uzsāka Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” ieviešanu, 
sagatavojot Ministru kabineta noteikumus, kas ietvēra atklāta konkursa nolikumu. Grantu 
shēmas mērķis – sekmēt labas pārvaldības principu ieviešanu un uzlabot publiskā sektora 
kvalitāti, veicinot zināšanu, pieredzes, informācijas un labas prakses apmaiņu starp 
Latviju, Norvēģiju vai citu Eiropas Ekonomikas zonas valsti.  
 
Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 1 161 773 eiro, no kuriem 
85% nodrošina Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un 15% - Latvijas 
valsts budžeta līdzfinansējums.  
  
ES fondu Tehniskā palīdzības līdzekļu izmantošana 
 
Lai īstenotu ES struktūrfondu vadības funkcijas, VRAA nodrošina atbilstošu 
administratīvo kapacitāti, ka arī materiāltehnisko un programmatūras nodrošinājumu. 
Vienotā programmdokumenta ietvaros tika iekļauta 5.prioritāte „Tehniskā palīdzība”, 
kuras mērķis bija atbalstīt programmas efektīvu un drošu vadību, uzraudzību, kontroli un 
izvērtēšanu.  
 
Saskaņā ar iepriekš minēto 2005. gada 1. martā tika noslēgti sadarbības līgumi starp FM, 
CFLA un VRAA par ES struktūrfondu nacionālās programmas „Atbalsts programmas 
vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā 
iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un ES struktūrfondu 
nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektu „Informācija un 
publicitāte” un „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei” ieviešanu. 
Kopš 2005.gada VRAA, īstenojot ES struktūrfondu vadības funkcijas, ar ES 
struktūrfondu palīdzību ir piesaistījusi 236 723 latu lielu finansējumu.   
 
2007.gadā šo projektu ietvaros VRAA nodrošināja projektu vērtēšanu, lēmumu 
pieņemšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli, maksājumu 
veikšanu, grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu, datu ievadi un 
uzkrāšanu Projektu datu informācijas sistēmā (PDIS), statistiskās informācijas 
apkopošanu, informācijas un publicitātes pasākumus.  
 
Pārskata periodā VRAA īstenoja šādus ES fondu tehniskās palīdzības projektus: 

� 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un 
uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”. 
Apgūtais finansējums - 60 754 lati; 

� 5.2.2. „Informācija un publicitāte”. Apgūtais finansējums – 1109 lati; 
� 5.2.4. „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”. 

Apgūtais finansējums – 16 719 lati. 
 
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas izveide 
 
2007.gadā VRAA sadarbībā ar RAPLM, pamatojoties uz MK 2006.gada 19.septembra 
noteikumiem Nr.766 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā 
iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība”, uzsāka darbu pie Reģionālās 
attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas (RAUNIS) izveides.  
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RAUNIS ir informācijas sistēma, kas iecerēta kā mūsdienu informācijas tehnoloģijas 
attīstības virzieniem atbilstoša datu glabātava ar datu ieguves iespējām. Ar tās palīdzību 
plānots salīdzināt un novērtēt valsts un pašvaldību rīcībpolitikās paredzētos vai veiktos 
ieguldījumus, kā arī darbības rezultātus gan teritoriālā, gan nozaru griezumā un sekot 
līdzi šo rādītāju izmaiņām laikā, kā arī iegūt informāciju par ieguldījumiem, finansējuma  
 
avotiem, pasākumiem un rezultātiem jomās, kurās līdz šim nav nodrošināta ietekmes uz 
teritoriju attīstību analīze.  
 
Politikas īstenotājiem RAUNIS dos iespēju pilnvērtīgāk integrēt savā pārziņā esošās 
politikas iniciatīvas kopējā rīcībpolitikas ainā, tai skaitā – saskaņot zemāka teritoriālā 
ranga politikas ar augstāka ranga politikām. Savukārt, citām lietotāju grupām RAUNIS 
dos iespēju analizēt attīstības procesus valstī, reģionos vai pašvaldībās.  
 
Lai sagatavotu RAUNIS tehnisko ieviešanu, 2007.gadā tika izsludināts iepirkums 
Reģionālās attīstības un uzraudzības novērtēšanas informācijas sistēmas izstrādes, 
ieviešanas un uzturēšanas dokumentācijas sagatavošanai. Laika posmā no 2007.gada 
jūlija l īdz decembrim tika sagatavota nepieciešamā iepirkuma dokumentācija – RAUNIS 
koncepcija, RAUNIS tehniskā specifikācija un iepirkuma procedūras nolikums. Plānots, 
ka RAUNIS tehniskā ieviešana sāksies 2008.gadā. Pilnvērtīgu darbu RAUNIS varētu 
uzsākt 2011.gadā. 
 
Pirmā līmeņa finanšu kontrole 
 
VRAA 2007. gadā nodrošināja 1. līmeņa finanšu kontroli Eiropas Kopienas iniciatīvas 
INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, ESPON un URBACT programmu 
finansētajos projektos iesaistītajiem partneriem no Latvijas. Pārskata periodā kopumā tika 
sniegti 444 atzinumi par 1.līmeņa finanšu kontroles veikšanu. No tiem: 

� INTERREG III A - 205 atzinumi; 
� INTERREG III B un C – 239 atzinumi. 

 
2007. gadā veikta INTERREG III A 51 plānotā un sešas neplānotās pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās. Veiktas arī INTERREG III B un C 33 plānotās un deviņas neplānotās 
pārbaudes projekta īstenošanas vietās. 
 

2.2. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze  
 
Grantu shēma„Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” 
 
2007. gadā VRAA turpināja grantu shēmas administrēšanu saskaņā ar MK 2006. gada 7. 
februāra noteikumiem Nr. 103 „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās”. Pārskata gadā tika noslēgti četri finansējuma līgumi un 
izmaksāts publiskais finansējums Ls 4 251 906 apmērā. Pārskata gadā finansējuma 
saņēmēji projektu ietvaros ir saglabājuši 592 darba vietas un izveidojuši 290 jaunas darba 
vietas.  
 
2007. gadā tika pabeigta 75 projektu īstenošana. Dalījumā pa plānošanas reģioniem 14 
projekti īstenoti Latgales reģionā, 28 – Vidzemes reģionā, 11 – Kurzemes reģionā, 14 – 
Zemgales reģionā un 8 –  Rīgas reģionā. 
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Pārbaudīto projektu skaits pa nozarēm 

  Plānošanas reģioni 
Nozare pēc 
NACE 
klasifikatora 

Latgales Vidzemes Kurzemes Zemgales Rīgas Kopā 

Būvniecība 
 

4 6 2 3 2 17 

Apstrādes 
rūpniecība 

8 19 7 8 3 45 

Viesnīcas un 
restorāni 

5 3 1 2 1 12 

Automobiļu un 
lauksaimniecības 
tehnikas remonts 
un apkope 

1 4 1 1 0 7 

Lauksaimniecības 
pakalpojumi 

1 3  3 1 8 

Karjeru izstrāde 1  1 3  5 

KOPĀ 20 35 12 20 7 94 

 
Pārskata gadā veikta uzraudzība 170 projektiem, t.sk. veiktas 108 pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās. Latgales plānošanas reģionā pārbaudes veiktas 20 projektiem, 
Vidzemes plānošanas reģionā – 35 projektiem, Kurzemes plānošanas reģionā – 12 
projektiem, Zemgales plānošanas reģionā – 20 projektiem un Rīgas plānošanas reģionā – 
7 projektiem. 
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Nacionālā programma „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” 
 
2007. gadā VRAA veica kredītprocentu subsīdiju izmaksas par kopējo summu 439 154 
lati. Projektu ietvaros izveidotas 603 jaunas pastāvīgas un sezonas darba vietas, un 
saglabātas 1797 darba vietas. Pārskata gadā pabeigta 64 projektu īstenošana.  

2007. gadā VRAA nodrošināja apstiprināto projektu uzraudzību, t.sk. veica 90 pārbaudes 
projektu īstenošanas vietās. Rīgas plānošanas reģionā pārbaudīti 2 projekti, Latgales 
plānošanas reģionā – 55, Vidzemes reģionā – 24, Kurzemes – 3 un Zemgales plānošanas 
reģionā – 6 projekti.  
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Plānošanas reģionos pārbaudītie nacionālās programmas projekti pa nozarēm (skaits) 
 Plānošanas reģioni 
Projektu veids Latgales  Vidzemes  Kurzemes  Zemgales  Rīgas  
Infrastruktūras attīstība 4     
Mežizstrāde un kokapstrāde 3 4 1 2 2 
Netradicionālā 
lauksaimniecība 

 2    

Pakalpojumi 22 2  3  
Rūpnieciskā ražošana 3 2  1  
Tradicionālā 
lauksaimniecība 

21 12    

Tūrisms 2 1 1   
Uzņēmējdarbības 
veicināšana 

     

Zivsaimniecības attīstība   1   

Zvērkopība  1    
KOPĀ 55 24 3 6 2 
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Ienākuma nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās 
 
VRAA nodrošināja valsts budžeta apakšprogrammas ”Ienākuma nodokļu atvieglojumi 
uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” ieviešanu saskaņā ar MK 2004. gada 
3. februāra noteikumiem Nr. 65 „Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa 
maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas 
attīstības programmai”.  
 
2007. gadā saņemti 56 projekti ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai, no tiem 53 
apstiprināti Starpinstitūciju vērtēšanas komisijā un Nacionālajā reģionālās attīstības 
padomē. 2007.gadā apstiprināja 31 projektu no Latgales plānošanas reģiona, 15 – no 
Vidzemes plānošanas reģiona. 4 – no  Kurzemes plānošanas reģiona, 2 – no Zemgales 
plānošanas reģiona un 1 - no Rīgas plānošanas reģionā. 
 
Noslēgti 53 līgumi ar apstiprināto projektu pieteikumu iesniedzējiem par saimnieciskās 
darbības attīstības projektu īstenošanas gaitu ienākuma nodokļa atvieglojumu 
saņemšanai.  
 
Pārskata gadā saņemti un izskatīti 56 pārskati par attīstības projektu īstenošanas gaitu 
2006.gadā. 

Plānošanas reģionos pārbaudītie projekti pa nozarēm (skaits) 

 Plānošanas reģioni 
 

Nozare Latgales Vidzemes Kurzemes Zemgales Kopā  
Pārtikas ražošana 3 1     4 
Celtniecības, ķīmijas 
produktu ražošana        1 1 
Kokapstrāde, 
mežizstrāde 11 9 2   22 
Būvniecība, t.sk. ceļu 
būvniecība 5 1 1   7 
Metālapstrāde    2 1   3 
Lauku tūrisms 2 1     3 
Transporta pakalpojumi 1       1 
Autoservisu 
pakalpojumi 2   2   4 
Lauksaimniecība, 
augkopība 2 1     3 
Pārējie  7 1     8 

KOPĀ 33 16 6 1 56 
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Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām 
 
Saskaņā ar MK 2007. gada 15. marta rīkojumu Nr. 148 „Par valsts budžeta programmā 
03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" paredzētās apropriācijas sadalījumu 
pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007. gadā”, VRAA pārskata gadā 
nodrošināja mērķdotācijas finansējuma pārskaitīšanu pašvaldībām un piešķirtā 
finansējuma izlietojuma kontroli. 
 
VRAA 2007. gadā pašvaldībām izmaksāja mērķdotācijas finansējumu 21 121 416 latu 
apmērā. Saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem 334 pārskatiem par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, secināts, ka no piešķirtā finansējuma atbilstoši mērķim ir izlietots 
21 098 900,84 lati. 
 

Apstiprinātie projekti nozaru griezumā 
Joma Jomas apraksts Izlietotā 

summa, Ls 
Projektu skaits  

1 Izglītības iestāžu (pirmsskolas un 
vispārējās izglītības iestāžu, 
interešu izglītības, speciālās 
izglītības iestāžu un internātskolu 
mākslas un mūzikas skolu, sporta 
zāļu un laukumu) infrastruktūras 
atjaunošana vai attīstība  

17 540 765 232 

2 Kultūras iestāžu (kultūras namu, 
tautas namu, brīvdabas estrāžu, 
bibliotēku, muzeju, koncertzāļu) 
infrastruktūras atjaunošana vai 
attīstība un kultūrvēsturisko 
pieminekļu saglabāšana 

2 633 350 71 

3 Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestāžu (ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju, dienas 
aprūpes centru, krīzes centru un 
grupu māju) un veselības aprūpes 
iestāžu infrastruktūras atjaunošana 
vai attīstība 

449 000 10 

4 Ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas, attīrīšanas un 
novadīšanas infrastruktūras 
sakārtošana apdzīvotās vietās, kurās 
ir mazāk par 200 iedzīvotāju, kā arī 
siltumapgādes, ceļu un ielu 
infrastruktūras atjaunošana vai 
attīstība 

475 785 21 

  Kopā  21 098 900 334 
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Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem 
 
Saskaņā ar MK 2007. gada 17. aprīļa rīkojumu Nr. 211 „Par finansējuma novirzīšanu 
pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 
2007.gadā”, MK 2007. gada 29. oktobra rīkojumu Nr. 670 „Par finansējuma novirzīšanu 
pašvaldību, izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 
2007.gadā” un 2007. gada 20. septembra likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 
2007.gadam”” 17. pielikumu, kā arī pamatojoties uz likuma par „Par valsts budžetu 
2007.gadam” 41. pantu, VRAA nodrošināja mērķdotācijas finansējuma pārskaitīšanu 
pašvaldībām, kā arī nodrošināja piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli. 
 
2007. gadā VRAA izmaksāja pašvaldībām mērķdotācijas finansējumu 4 592 688,28 latu 
apmērā. Saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem 503 pārskatiem par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, secināts, ka no piešķirtā finansējuma atbilstoši mērķim ir izlietots 
4 592 264,87 lati. 
 
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās 
bez maksas izmantot internetu un datorus  
 
Saskaņā ar MK 2007. gada 25. septembra noteikumiem Nr. 648 „K ārtība, kādā piešķir 
valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez 
maksas izmantot internetu un datorus” un 2007. gada 18. oktobra rīkojumu Nr. 649 „Par 
dotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas 
nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās”, VRAA 2007. gadā nodrošināja mērķdotācijas 
finansējuma pārskaitīšanu pašvaldībām 700 000 latu apmērā un piešķirtā finansējuma 
izlietojuma kontroli. 
 
Saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem 525 pārskatiem par piešķirtā finansējuma 
izlietojumu, secināts, ka no piešķirtā finansējuma atbilstoši mērķim ir izlietoti 690 345.89 
lati. 

Mērķdotācijas pašvaldībām bezmaksas interneta un  
datoru izmantošanas nodrošināšanai bibliotēkās  

izmaksu sadalījums pa aktivitātēm 

Aktivit ātes 
Mērķdotācijas 

izlietojums 
2007.gadā, LVL  

Interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu bezmaksas 
izmantošanas nodrošināšana (interneta pieslēguma un datu bāzu abonēšanas 
apmaksa) 

247 878.18 

Datortehnikas ekspluatācijas izmaksu nodrošināšana (datortehnikas apkopes 
izdevumi) 137 970.66 

Projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” ietvaros piegādāto 
bibliotēku informācijas sistēmas serveru darbības nodrošināšana reģionu 
galvenajās bibliotēkās (ar servera darbības nodrošināšanu saistītie 
ekspluatācijas izdevumi) 

43 985.15 

Bezmaksas interneta un datortehnikas darbības uzlabošanas nodrošināšana 
(datorgaldi, datorkrēsli, barošanas bloki, tīkla kartes u.c.); 260 511.90 

Kopā: 690 345.89 
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Valsts budžeta dotācija novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai 
 
Saskaņā ar MK 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr. 132 „Kārtība kādā piešķir un 
izmanto valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai” 
pašvaldības divas reizes gādā iesniedz VRAA pārskatu par piešķirtās dotācijas 
izlietojumu.  
 
Saskaņā ar pārskatiem par piešķirtās dotācijas izlietojumu 2007. gadā infrastruktūras 
objektu attīstībai pašvaldības ir izlietojušas 1 619 959 latus. VRAA pārskata gadā ir 
veikusi izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās – Līvānu novada domē, Zilupes 
novada domē un Krāslavas novada domē. 

 
Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-
2010. gadā 
 
Saskaņā ar MK 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 566 „Kārtība, kādā piešķir, 
izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un 
attīstībai 2008. -2010. gadā”, VRAA 2007. gadā nodrošināja projektu pieteikumu 
pieņemšanu un vērtēšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2008. gada valsts budžeta 
līdzekļiem. Kopumā VRAA 2007. gadā pieņēma un izvērtēja 397 projektu pieteikumus. 
 

                                                                           Apstiprinātie projekti nozaru griezumā  

Joma Jomas apraksts Apstiprin āto 
projektu skaits 

1 

Izglītības iestāžu (pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestāžu, interešu izglītības, speciālās izglītības iestāžu un 
internātskolu mākslas un mūzikas skolu, sporta zāļu un 
laukumu) infrastruktūras atjaunošana vai attīstība 

114 

2 

Kultūras iestāžu (kultūras namu, tautas namu, brīvdabas 
estrāžu, bibliotēku, muzeju, koncertzāļu) infrastruktūras 
atjaunošana vai attīstība un kultūrvēsturisko pieminekļu 
saglabāšana 

23 

3 

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu 
(ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju, dienas aprūpes centru, krīzes centru un grupu 
māju) un veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras 
atjaunošana vai attīstība 

13 

4 

Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un 
novadīšanas infrastruktūras sakārtošana apdzīvotās vietās, 
kurās ir mazāk par 200 iedzīvotāju, kā arī siltumapgādes, 
ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana vai attīstība 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 



2007.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS         VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 

 16 

 
2.3. Pasākumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā 

 
VRAA savā darbā ievēro kārtību „Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīcībā esošas 
informācijas izplatīšanas kārtība (apstiprināta ar VRAA 15.09.2006. rīkojumu Nr. 1-
02/99), kuras mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par VRAA darbu un nodrošināt 
informācijas pieejamību VRAA tiešajām mērķa grupām un sabiedrībai kopumā.  
  
2007. gadā tika izstrādāta kārtība „Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
nodrošina publicitāti Eiropas Savienības fondu jautājumos un publisko informāciju par 
Eiropas Savienības fondu projektiem 2007. - 2013.gada plānošanas periodā”, kas 
nodrošinās ES fondu informācijas pasākumu veikšanu atbilstoši jaunā ES fondu 
plānošanas perioda normatīvo aktu prasībām.  

Lai veicinātu pašvaldību informētību par VRAA darbības aktualitātēm un sekmētu 
projektu savlaicīgu plānošanu, VRAA 2007. gada otrajā pusē organizēja piecu semināru 
ciklu Latvijas reģionos par aktualitātēm VRAA darbā un pašvaldību infrastruktūras 
projektu sagatavošanā. Savukārt, lai informētu par ienākuma nodokļa atvieglojumu 
saņemšanas iespējām, VRAA rīkoja seminārus īpaši atbalstāmajās teritorijās .  

 
2.4. Inform ācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas 

iniciat īvām  
 
Gatavošanās ERAF un ESF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanai jaunajā ES 
Struktūrfondu plānošanas periodā 
 
Saskaņā ar ES fondu 2007. -2013. gadam plānošanas dokumentiem, VRAA nodrošinās 
šādu RAPLM pārziņā esošo ERAF un ESF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu: 

� „Speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”,  
� ”Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības 

plānošanas kapacitātes stiprināšana”,  
� „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros”,  
� „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 
� „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, 
� „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”,  
� „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 

 
Lai nodrošinātu iepriekšminēto, VRAA 2007.gadā uzsāka ieviešanas dokumentācijas 
izstrādi (iekšējie normatīvie akti), kas regulē projektu iesniegumu pieņemšanu, 
reģistrēšanu, vērtēšanu, līgumu slēgšanu, aktivitātes ietvaros īstenoto projektu uzraudzību 
un kontroli programmas apsaimniekotājam deleģētajā apjomā, maksājumu veikšanu 
projektu ieviesējiem par aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar noslēgto finansējuma līgumu, 
statistisko datu apkopošanu par īstenoto projektu rezultatīvajiem rādītājiem un ietekmi uz 
valsts reģionālo attīstību, kā arī informācijas sniegšanu, semināru organizēšanu un citus 
publicitātes pasākumus. 
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Darbs pie Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas 
izveides 
 
Lai sagatavotu RAUNIS tehnisko ieviešanu, 2007.gadā tika izsludināts iepirkums 
RAUNIS izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas dokumentācijas sagatavošanai. 
 
No 2007.gada jūlija l īdz 2007. gada decembrim tika sagatavota nepieciešamā iepirkuma 
dokumentācija, lai īstenotu iepirkumu par RAUNIS tehnisko izveidošanu: 

� „RAUNIS sistēmas koncepcija un attīstības vīzija”, kas ietver reģionālās 
attīstības uzraudzības un novērtēšanas būtību, galvenos informācijas sistēmas 
darbības principus, datu avotus un lietotāju grupas. 

� „RAUNIS prasību specifikācija”, kurā ietvertas informācijas sistēmas izveidei 
un darbības nodrošināšanai nepieciešamās prasības.  

� „RAUNIS iepirkuma procedūras nolikums un vienošanās projekts”, kas ietver 
visu nepieciešamo dokumentāciju iepirkuma procedūras uzsākšanai, lai 
īstenotu RAUNIS tehnisko izstrādi. 

 
No valsts budžeta RAUNIS iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai tika izlietoti 48 
181,76 lati (PVN 18% - 7349,76 lati). 2008. gadā RAUNIS īstenošanai VRAA plāno 
izstrādāt un iesniegt ES fondu projekta iesniegumu 3. darbības programmas 
papildinājuma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un 
sasniedzamības veicināšana” 2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 
ietvaros, kā arī izsludināt iepirkumu RAUNIS tehniskajai izstrādei.  
 

2.5. Pārskats par VRAA vadības un darbības uzlabošanas sistēmām  
 
VRAA, pamatojoties uz visaptverošiem iekšējās kontroles pamatelementiem – kontroles 
vidi, darba izpildes novērtējumu, kontroles aktivitātēm, uzraudzību, efektīvu informācijas 
apriti un savstarpējo komunikāciju, ir izveidota iekšējās kontroles sistēma. Tā tiek 
pastāvīgi attīstīta un pilnveidota, ņemot vērā ne tikai prasības, kas izriet no likumdošanas, 
bet arī labākos prakses piemērus valsts pārvaldes iestādēs. 
 
2007.gadā veikto iekšējo auditu rezultāti apliecina, ka izveidotā iekšējās kontroles 
sistēma sniedz pietiekamu un pamatotu pārliecību par VRAA izvirzīto uzdevumu izpildi 
atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem par darbības efektivitāti, normatīvajos aktos noteikto 
prasību ievērošanu, datu pareizību un ticamību, esošo resursu aizsardzību pret 
iespējamiem zaudējumiem un darbības nepārtrauktības principa nodrošināšanu. 
 
Ņemot vērā VRAA deleģēto funkciju apjomu un sarežģītību un lai nodrošinātu 
sistemātisku un kvalitatīvu procesa vadīšanu, 2007.gadā tika pilnveidota VRAA vadības 
un kontroles sistēma.  
 
VRAA kontroles un vadības sistēma 
 
VRAA kontroles un vadības sistēma ir balstīta uz visaptverošiem iekšējās kontroles 
sistēmas pamatelementiem: 
1. Kontroles vide – VRAA vadības principi kā pamats iekšējās kontroles sistēmas 

izveidei; 
2. Darba izpildījums un risku novērtējums – pastāvīga sistēmas pilnveidošana un 

pārraudzība, veicinot VRAA darbinieku izpratni un iesaistīšanos tajā; 
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3. Kontroles aktivitātes – izstrādātie iekšējie normatīvie dokumenti un personāla 

vadības dokumenti izveidotās kontroles vides darbības nodrošināšanai; 
4. Informācija un saziņa – patiesas, pilnīgas un savlaicīgas informācijas apmaiņa starp 

VRAA struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem; 
5. Uzraudzība –savlaicīgas lēmumu pieņemšanas par nepieciešamajām izmaiņām un 

nepārtrauktas darbības kontroles nodrošināšana. 
 
Vadības un kontroles sistēmas uzdevums ir sniegt pamatotu pārliecību par to, ka VRAA 
izvirzītos uzdevumus pilda atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, saskaņā ar 
apstiprinātajiem plāniem, strādā efektīvi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, 
pastāvīgi uzrauga un novērtē darbības riskus un nodrošina tās rīcībā esošos resursus pret 
iespējamajiem zaudējumiem. 
 
VRAA risku vadības kārtība  
 
VRAA ir apstiprināta risku vadības kārtība, kas nosaka: 
1. risku vadības procesu – mērķi, principus, pienākumu sadalījumu; 
2. risku klasifikāciju – risku veidus, ietekmes un varbūtības novērtēšanu, risku 

identificēšanu un novērtēšanu. 
 

VRAA informācijas sistēmas  
 
VRAA izmanto divas ar projektu uzskaiti un virzību saistītas informācijas sistēmas: 
Projektu uzskaites, finansēšanas un analīzes informatīvā sistēma (PUFAIS) un Projektu 
datu informācijas sistēma (PDIS), kuras regulāri tiek pilnveidotas saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām. Sākot ar 2008.gadu būs iespēja izmantot PDIS arī ārpus VRAA telpām, 
tādējādi nodrošinot RAPLM iespēju izmantot šo sistēmu.  
 
Kvalitātes vadības dokumentu reģistrs 
 
VRAA veicamo funkciju nodrošināšanai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas 
nodrošina VRAA administrēto projektu virzības procesa caurskatāmību un noteiktu 
atbildīgā darbinieka rīcību funkciju veikšanai. Visi iekšējie normatīvie akti atbilst LR un 
ES tiesību aktiem un tiek regulāri aktualizēti, ņemot vērā izmaiņas šajos tiesību aktos. 
 
Ņemot vērā apstiprinātos iekšējo normatīvo aktu grozījumus, regulāri tiek aktualizēts 
kvalitātes vadības dokumentu reģistrs, kur tiek apkopota informācija par VRAA 
iekšējiem kvalitātes vadības dokumentiem – procedūrām, kārtībām, metodikām, 
instrukcijām un nolikumiem. 
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3. BUDŽETA INFORM ĀCIJA 

 
Akt īvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)              

        (latos) 
  Nr. 
p.k. 

    Gada sākumā  Gada beigās 

 1.  Aktīvi: 206 691 1 638 830 
 1.1.  ilgtermiņa ieguldījumi 144 540 221 576 
 1.2.  apgrozāmie līdzekļi 62 151 1 417 254 
 2.  Pasīvi: 206 691 1 638 830 
 2.1.  Budžeta izpildes rezultāts 161 796 1 587 803 
 2.2.  kreditori 44 895 51 027 
 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 08. Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana*  

(latos) 
Pārskata gadā   Nr. 

p.k. 
 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

1 046 179 1 705 680 1 705 680 

 1.1.  dotācijas 992 698 1 705 680 1 705 680 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
53 481   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 1 051 727 1 709 161 1 703 805 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
984 781 1 617 479 1 614 071 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 984 781 1 617 479 1 614 071 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
66 946 91 682 89 734 

*Izdevumos iekļautas 2006. gada maksas pakalpojumu atlikuma izmaiņas 3481 latu 
apjomā , pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”. 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 08. Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana 
(latos) 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

1 2 3 
  Iestāžu skaits 1 1 
 Štata vienību skaits 80 70 
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas 
administrēšana 

1 1 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu shēmu 
administrēšana 

1 1 

Nodrošināta sekretariāta „Vīzija un stratēģijas 
apkārt Baltijas jūrai”(VASAB) darbība 

1 1 

Reģionālās attīstības programmu un projektu datu 
bāzes uzturēšana 

6 6 

Organizētie semināri uzņēmējiem par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda grantu shēmu 
finansējuma saņemšanas jautājumiem 

30 30 

INTERREG projektu I  līmeņa finanšu kontrole 
(pārbaužu skaits) 

360 471 

Nodrošināta pašvaldību investīciju projektu 
uzraudzība 

90 335 

Nodrošināta INTERREG III B Rīgas sekretariāta 
apkalpošana un pārrobežu sadarbības programmu 
tehnisko sekretariātu darbība 

3 3 

RAUNIS izstrāde un ieviešana (pētījumi, datu 
bāzes izveide un uzturēšana) 

1 1 

 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 09. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un ERAF projekti  

(latos) 
Pārskata gadā  Nr. 

p.k. 
 Iepriekšējā 

gadā 
(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 623 595 4 863 456 4 863 456 
 1.1.  dotācijas 2 623 595 4 863 456 4 863 456 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 2 620 208 4 863 456 4 691 060 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 620 208 4 863 456 4 691 060  
2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās organizācijās 
2 620 208 4 863 456  4 691 060 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi    
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):    
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 09. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un ERAF projekti 
(latos) 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

1 2 3 
Valsts finansēto programmu projekti 400 400 

ERAF finansētie projekti (projektu skaits) 200 173 
Jaunradītās un saglabātās darba vietas reģionālā 

fonda atbalstītajos projektos 
  

jaunās 600 600 
saglabātās 1800 1800 

 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 11. Eiropas kopienas iniciatīvas – kopā 

 (latos) 
Pārskata gadā  Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 18 439 74 199 72 046 
 dotācijas 14 023 62 197 62 197 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

   

 ārvalstu finanšu palīdzība 4 416 12 002 9 849 
 Izdevumi (kopā): 14 023 74 199 67 122 
 uzturēšanas izdevumi (kopā) 
 

14 023 48 309 41 232 

subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās 

   

pārējie uzturēšanas izdevumi 14 023 48 309 41 232 
 izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):  25 890 25 890 
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

Programmai 03. Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām  
 (latos) 

Pārskata gadā  Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 21 122 190 21 122 190 

 1.1.  dotācijas  21 122 190 21 122 190 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā):  21 122 190 21 121 416 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā)    
2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi    
 2.2.  izdevumi 

kapitālieguldījumiem (kopā): 
 21 122 190 21 121 416 

 
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

Programmai 12. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem   
(latos) 

Pārskata gadā  Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 4 594 766 4 594 766 

 1.1.  dotācijas  4 594 766 4 594 766 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā):  4 594 766 4 592 688 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
 4 594 766 4 592 688 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi  4 594 766 4 592 688 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums  

Programmai 15. Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliot ēkām 
bezmaksas interneta un datoru izmantošanai   

(latos) 
Pārskata gadā  Nr. 

p.k. 
 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 700 000 700 000 

 1.1.  dotācijas  700 000 700 000 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā):  700 000 700 000 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
 700 000 700 000 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi  700 000 700 000 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
   

 
Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektu R īgas biroja uzturēšana 

(latos) 
Pārskata gadā  Nr. 

p.k. 
 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

247 587  303 266 

 1.1.  dotācijas    
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu juridiskajām personām 

247 587  303 266 

 2.  Izdevumi (kopā): 234 394  327 109 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
233 845  323 661 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 233 845  323 661 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
549  3 448 
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VASAB sekretariāta uzturēšana 

(latos) 
Pārskata gadā  Nr. 

p.k. 
 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

  133 333 

 1.1.  dotācijas    
 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 
  133 160 

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu fiziskajām personām 

  173 

 2.  Izdevumi (kopā):   87 709 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
  87 170 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi   87 170 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
  539 
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4. VEIKTIE P ĒTĪJUMI UN TO GALVENIE REZULT ĀTI 
 
Pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2006” 
 
2007.gadā VRAA Pētniecības nodaļa sagatavoja izdošanai ikgadējo pārskatu „Reģionu 
attīstība Latvijā 2006.gadā”.  
 
Pārskatā tika analizēti reģionālās attīstības procesi valstī, tos aplūkojot caur pašvaldību 
teritoriju attīstības salīdzinošu raksturojumu. Šis pārskats ir vienīgais valstī, kurš sniedz 
ieskatu par valsts teritoriju attīstības tendencēm un to pārmaiņām laika dinamikā un ļauj 
veikt teritoriju attīstības savstarpējo analīzi, salīdzināt konkrētas teritorijas attīstību 
raksturojošo rādītāju vērtības salīdzinājumā ar rādītāju vidējām vērtībām gan reģionā, gan 
valstī, kā arī izpētīt sakarības starp atsevišķiem rādītājiem.  
 
Pārskatā ir apkopoti statistiskie rādītāji piecu gadu periodā plānošanas reģionos, kā arī 
vietējās pašvaldībās. Ietvertā informācija raksturo demogrāfisko situāciju un ekonomisko 
attīstību, rāda attīstības tendenču pārmaiņas, iezīmē vispārējo attīstību veicinošos un 
kavējošos faktorus.  
 
Pārskats domāts politiku veidotājiem, pašvaldību vadītājiem, plānošanas reģionu 
attīstības aģentūru darbiniekiem, zinātniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem, 
kā arī citiem interesentiem.  
 
Pētījums „Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences” 
 
2007. gadā pēc VRAA pasūtījuma tika uzsākts darbs pie pētījuma „Latvijas pilsētu 
sociāli ekonomiskās attīstības tendences”. Pētījumu plānots 2008.gadā izmantot topošās 
pilsētu politikas izstrādē. 
 
Pētījumā ietvaros – centralizēti apkopoto statistikas datu un dažādu agrāk veikto sociālo 
pētījumu vērtējums, pilsētu attīstības plānu analīze, pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju 
anketēšana, ārvalstu pilsētu pieredzes policentriskuma ieviešanā un attīstībā analīze, 
izvērtējot policentrisma modeļu piemērošanas iespējas Latvijā.  
 
Plānotais pētījuma rezultāts – sagatavots plašs analītisks redzējums par pilsētu attīstības 
resursiem, konkurētspējas faktoriem, pilsētvides pievilcību un to kopējo iespaidu uz 
apkārtējo teritoriju, balstoties uz kvantitatīvo un kvalitatīvo datu kopumu. 
 
Šis pētījums ir pirmais tik liela apjoma VRAA pasūtītais pētījums, kura ietvaros VRAA 
darbinieki līdzdarbojas ne tikai tā izstrādes gaitas koordinēšanā, bet arī tā saturiskajā 
izstrādē.  
 
Brošūra „Latvijas reģioni – īss apskats” 
 
2007.gadā VRAA sagatavoja izdošanai informatīvu brošūru „Latvijas reģioni – īss 
apskats”, kurā atspoguļotas atšķirības Latvijas plānošanas reģionu attīstībā laika 
dinamikā. Izdevumā iekļautā informācija sniedz priekšstatu par katra plānošanas reģiona 
attīstības tendencēm, galvenajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem un to izmaiņām. 
Izdevums papildināts ar grafisko un kartogrāfisko materiālu.    
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5. STARPTAUTISK Ā SADARBĪBA 

 
5.1. Dalība starptautiskos projektos 

VBN InnoReg 

VRAA 2007.gadā piedalījās Eiropas Kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona (BJR) 
INTERREG III B 11. apakšprogrammas  ietvaros apstiprinātajā projektā „VBN Innoreg – 
Strengthening Via Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for 
Regional Innovation promotion” (VBN Innoreg – Via Baltica Nordica makro reģiona 
stiprināšana, sekmējot starptautisku sadarbību reģionālās inovācijas veicināšanai).  

Projekta uzdevums – veicināt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un konkurētspēju Via 
Baltica Nordica makroreģionā, sekmējot inovācijas sistēmas izveidi un stiprinot 
starptautisku sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu starp projekta partneriem, kā 
arī stiprināt reģionālo iestāžu un inovācijas sistēmu dalībnieku kapacitāti.  

Projekta aktivitātes bija vērstas uz reģionālās inovāciju sistēmas dalībnieku kapacitātes 
stiprināšanu, izvērtējot esošo inovāciju ietvaru un veicot nepieciešamās apmācības un 
konsultācijas gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Projektā bija iesaistīti 19 partneri no 
septiņām valstīm – Somijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas.  

Projekta ieviešanas laiks - 2006. gada janvāris – 2007. gada decembris. Kopējais 
projektam piešķirtais finansējums – 675 750 eiro. VRAA kopējais pieejamais 
finansējums – 42 255 eiro, no kuriem 2007.gadā – 23 898 eiro.  
 
Projekta ietvaros VRAA kā atbildīgais partneris vadīja darba paketi „Capacity building 
for Regional Innovation System (turpmāk – RIS) actors” (Kapacitātes stiprināšana 
reģionālās inovācijas sistēmas dalībniekiem), koordinējot 19 partnerus - 18 ārvalstu 
partnerus un vienu Latvijas partneri. 
 
2007.gada novembrī notika projekta partneru pēdējā kopējā sanāksme, kuras ietvaros tika 
apkopotas un izvērtētas projekta ietvaros paveiktās aktivitātes un uzsākta projekta 
turpinājuma plānošana, lai startētu jaunajā teritoriālās sadarbības projektu uzsaukumā.   

 
VRAA kopā ar Latvijas Tehnoloģisko centru projekta ietvaros laika posmā no 2006. gada 
janvāra līdz 2007.gada novembrim organizēja septiņas inovāciju dienas reģionos, 
starptautisku noslēguma konferenci un veica 300 pašvaldību aptauju par inovācijas lomu 
pašvaldību darbā un inovācijas atbalsta struktūrām. Šajā periodā VRAA sadarbībā ar 
Latvijas Tehnoloģisko centru organizēja skolēnu radošo darbu konkursu un analizēja šāda 
veida aktivitāšu ietekmi uz inovācijas kultūras attīstību. 
 
Projekta ietvaros Somijas uzņēmums „Advansis” izstrādāja kopējo ietvaru inovācijas 
veicināšanai VBN makro reģionā. Izstrādātais stratēģiskais dokuments „Strategic 
Development Concept of Transnational Cooperation in the Field of Innovation Promotion 
in the Via Baltica Nordica Macro-Region” ir pieejams Somijas Baltijas institūta mājas 
lapā http://baltic.org .  

    
Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē 
 
2007. gada 9.-11. oktobrī VRAA pārstāvji pirmo reizi piedalījās pasākumā „Atv ērtās 
dienas 2007 – Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē”, ko jau kopš 2003. gada 
organizē Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts un Eiropas Reģionu  
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komiteja. Šis pasākums ir aktuālās informācijas apmaiņas un diskusiju platforma 
institūcijām, kas saistītas ar reģionālās attīstības jautājumiem. Atvērtajās dienās kopā 
piedalījās 212 reģioni un pilsētas no 33 valstīm – ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm. 

 
Šajās Atvērtajās dienās VRAA piedalījās kā partneris apvienībā „Zinātne un Inovācija 
reģionālajā attīstībā”, kas organizēja divus seminārus – „Jaunie reģionālās attīstības 
atbalsta instrumenti” un „Zinātnes reģioni un pilsētas”. Seminārā „Jaunie reģionālās 
attīstības atbalsta instrumenti” VRAA Pētniecības nodaļas vadītājs Ralfs Spāde uzstājās 
ar prezentāciju par paveikto teritoriju izvērtējumu veikšanas jomā un par reģionālās 
attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi.  
 
Šo semināru laikā apvienības „Zinātne un Inovācija reģionālajā attīstībā” valstu pārstāvji 
informēja par inovatīviem reģionālās attīstības instrumentiem, kas sekmē mazo un vidējo 
uzņēmumu finansēšanas problēmu risināšanu un ir vērsti uz Eiropas Savienības 
struktūrfondu finanšu līdzekļu efektīvāku un mērķtiecīgāku apgūšanu. Semināros tika 
uzsvērta nepieciešamība stiprināt sadarbību un savstarpējas informācijas apmaiņu starp 
vietējā un reģionālā līmeņa pašvaldībām, augstākās izglītības un pētniecības iestādēm un 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.  

 
5.2. Dalība starptautiskās konferencēs, semināros un apmācībās 

 
VRAA speciālisti regulāri piedalās dažādās konferencēs, semināros un apmācībās gan 
Latvijā gan ārpus tās:  

1. dalība starptautiskā simpozijā „ES fondi 2007: ERAF, ESF, ELVGF, EFF” 
(International Anuual Symposium EU-Funds 2007: ERDF, ESF, EAFRD, EFF). 
Simpozija ietvaros tika runāts par jauno programmēšanas periodu, izmaiņām 
likumdošanā saistībā ar ES Struktūrfondiem, izvērtējot jaunā programmēšanas 
perioda pamatjautājumus un stratēģiskas un praktiskas pieejas nepieciešamību.  

 
2. dalība Nordregio rīkotajā apmācības seminārā „Regional and Sustainable 

Development – Rhetoric and Practice”, kas notika Zviedrijā. 
 

3. dalība ES Starpreģionālās sadarbības forumā: „EU Interregional Cooperation 
Forum 2007: Celebrating INTERREG IIIC – Launching INTERREG IVC”, kas 
notika Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. Foruma ietvaros tika prezentēti Interreg 
IIIC programmas ietvaros sasniegtie rezultāti un Interreg IVC programmas 
uzsākšanas nosacījumi jaunajā periodā no 2007.-2013.gadam. Foruma ietvaros 
notika diskusijas ar dažādu ES institūciju pārstāvjiem par iespējamajām projektu 
idejām nākotnē.  

 
4. dalība ES fondu komunikācijas konferencē Briselē „Telling the story. 

Communicating Cohesion policy together”, kuras ietvaros notika vairākas darba 
grupas par ES fondu komunikācijas līdzšinējās labās prakses piemēriem, ES 
fondu informācijas publiskošanas jautājumiem un sadarbību ar plašsaziņas 
līdzekļiem un citiem jautājumiem.  

 
5. dalība INTERREG Rostokas sekretariāta organizētajās apmācības par 

INTERREG programmas datu bāzi. Apmācību laikā tika izskatīti jautājumi par 
2007-2013.gada plānošanas perioda programmu projektu veidlapu formām un to 
datu ievadi vienotajā INTERREG datu bāzē, kā arī par tehniskās palīdzības 
līdzekļu datu uzskaiti minētajā datu bāzē. 
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6. PERSONĀLS  

 
Viena no VRAA prioritātēm ir darbinieku piesaiste, attīstība un motivācija, lai 
nodrošinātu VRAA plānoto mērķa sasniegšanu un ilgtermiņā piesaistītu kompetentus, 
lojālus un uz sadarbību vērstus darbiniekus.  
 
VRAA uz 2007. gada 31. decembri bija 80 amata vietas. Vidējais nodarbināto skaits 
2007. gadā bija 70 darbinieki, no kuriem vidējais ierēdņu skaits bija 35 (2007. gada 1. 
februārī VRAA tika ieviests civildienests) un vidējais darbinieku skaits bija 35.  
 

VRAA darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām  
uz 31.12.2007. 

VECUMS/DZIMUMS SIEVIETES V ĪRIEŠI 
20-29 gadi 32 9 
30-39 gadi 10 6 
40-49 gadi 6  
50-60 gadi 7 4 

 
VRAA atbalsta un veicina pašu darbinieku vēlmi pilnveidot savu kvalifikāciju, tādējādi 
panākot izglītotu un augsti profesionālu personāla motivāciju ieguldīt savas zināšanas un 
prasmes VRAA tālākā attīstībā. 

VRAA darbinieku izglītības līmenis uz 31.12.2007. 
IZGL ĪTĪBAS LĪMENIS IR IEGUVUŠI TURPINA 

STUDIJAS 
Doktora grāds  3 
Maģistra grāds 22 8 
Profesionāli augstākā izglītība  
(1 līmeņa/2 līmeņa) 

8/3 1/2 

Bakalaura grāds 34 2 
Vidējā izglītība 7  
 
Ņemot vērā VRAA darbības lauka paplašināšanos, viens no VRAA galvenajiem 
uzdevumiem ir nodrošināt darbinieku esošo zināšanu, prasmju un iemaņu papildināšanu 
un jaunu kompetenču attīstīšanu. Lai nodrošinātu iepriekšminēto, VRAA ir izstrādāts un 
ieviests Cilvēkresursu attīstības plāns, kas nodrošina efektīvu darbinieku mācību plāna 
izstrādi, tādējādi veicot ieguldījumu darbinieku vajadzīgo prasmju un zināšanu attīstībā.  
 
Organizējot darbinieku mācības, tiek izmantoti tālākizglītības kursi, iekšējās mācības, 
mācības ES struktūrfondu programmu ietvaros, pieredzes apmaiņas pasākumi, 
komandējumi, dalība dažādos projektos, dalība darba grupās, diskusijās u.c.  
 
Lai nodrošinātu esošo darbinieku vēlmi turpināt darbu VRAA un līdzdarboties VRAA 
mērķu sasniegšanā, kā arī lai piesaistītu kompetentus darbiniekus, VRAA regulāri strādā 
pie darbinieku motivācijas, piedāvājot karjeras iespējas, atbalstot dalību vietēja un 
starptautiska līmeņa apmācībās, kā arī deleģējot dalību starptautiskos projektos un 
atbalstot dalību dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos. 
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7. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU  

 
7.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

 
Kopš 2007. gada ir mainījusies galvenā VRAA mērķauditorija. Līdz šim VRAA 
komunikācijas pasākumi bija galvenokārt vērsti uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem 
īpaši atbalstāmajās teritorijās, bet kopš 2007. gada – galvenokārt uz pašvaldībām. 
 
VRAA Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa (turpmāk – SPKN) ir izveidota 
2007. gada 3. decembrī uz Informācijas un komunikācijas nodaļas bāzes un tās 
pamatuzdevums ir savlaicīgi nodrošināt mērķauditoriju ar aktuālāko informāciju par 
VRAA kompetencē esošajiem jautājumiem.  
 
2007. gadā VRAA savas kompetences ietvaros informēja sabiedrību par VRAA darbību 
un aktualitātēm reģionālās attīstības jomā. Informācija par VRAA darbu, darbības 
rezultātiem un aktualitātēm tika izplatīta drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos, kā arī interneta ziņu portālos – LETA un nozare.lv. Izsūtītas preses relīzes 
plašsaziņas līdzekļiem un nacionālajām ziņu aģentūrām. 
 
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam un interešu grupai, 
VRAA pārskata periodā regulāri aktualizēja mājas lapu, kurā pieejama aktuālākā 
informācija par VRAA administrētajām programmām, sniegtajiem pakalpojumiem un 
citiem svarīgiem notikumiem.  
 
VRAA pārskata periodā izdevusi vairākus informatīvos materiālus: 

� brošūra „ERAF grantu shēma „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu 
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” īstenotie projekti” (izdots 
izmantojot ES struktūrfondu Tehniskās palīdzības finansējumu); 

� izdotas četras VRAA InfoLAPAs latviešu valodā elektroniskā formātā 
(aktuālākā informācija par VRAA un tās administrētajām 
programmām, kā arī par INTERREG un VASAB sekretariātu darbību 
un to aktualitātēm); 

� informatīvs buklets par plānotājām VRAA aktivitātēm;  

� brošūra „Latvijas reģioni – īss apskats 2006”; 

� ikgadējais informatīvais izdevums „Reģionu attīstība Latvijā 2006”.  

VRAA 2007. gadā turpināja organizēt apmācību un informatīvos seminārus. Kopumā 
pārskata periodā notika 30 semināri un konferences: 

� deviņi semināri Latvijas reģionos par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības 
attīstībai MVU; 

� pieci semināri par jaunajiem valsts budžeta finansētiem instrumentiem 
pašvaldībām „Pašvaldību infrastruktūras projektu sagatavošanas 
aktualitātes” (pa vienam katrā no plānošanas reģioniem); 

� viens seminārs par pirmā līmeņa finanšu kontroli INTERREG projektu 
īstenotājiem; 
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� viens seminārs „Reģiona stratēģijas formulēšana – sadarbība, pamata 
pieņēmumi, riski, iespējas” (sadarbībā ar LIAA un Zviedrijas eksporta 
padomi) valsts iestāžu, plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvjiem; 

� četrus semināru cikls Latvijas reģionos - „Inovācija – veiksmes atslēga 
nākotnei” (sadarbībā ar Latvijas tehnoloģiju centru) pašvaldību 
pārstāvjiem un uzņēmējiem; 

� divi apmācību semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem par 
INTERACT projektiem; 

� divi semināri Atvērtajās pilsētu un reģionu dienās Briselē (Open days 
2007); 

� starptautiska konference pašvaldībām„Inovācijas loma reģionālajā 
attīstībā”, kas nākotnē plānota kā ikgadējs VRAA organizēts pasākums, 
kurā piedalās eksperti no vairākām sadarbības valstīm; 

� pieci darba semināri ar Zviedrijas, Čehijas un Somijas pārstāvjiem par 
iespējamo sadarbību, pieredzes apmaiņu un kopīgu projektu gatavošanu.   

VRAA nodrošina klientiem dažādas iespējas saņemt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem. Par VRAA un tās piedāvātajiem pakalpojumiem un aktualitātēm 
informāciju varēja saņemt VRAA Informācijas un komunikācijas nodaļā, kopš 2007.gada 
3.decembra – Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļā – gan pa telefonu gan 
klātienē, gan ar mājas lapas starpniecību. Atbildes uz interesējošiem jautājumiem 
interesenti varēja saņemt arī pa e-pastu – vraa@vraa.gov.lv vai uzdodot jautājumu mājas 
lapā www.vraa.gov.lv.  

 
7.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar 

VRAA darbu  
 
2007.gadā VRAA mainījās klientu loks no uzņēmējiem uz pašvaldībām, līdz ar to 
mainījās arī klientu vajadzības saistībā ar nepieciešamo informāciju un VRAA 
sniegtajiem pakalpojumiem. 2007.gada martā un aprīlī VRAA kopā ar Latvijas 
Tehnoloģisko centru veica pašvaldību aptauju, kuras mērķis bija izzināt inovācijas lomu 
pašvaldību attīstībā. Pašvaldību inovācijas aptaujas ietvaros tika saņemtas 185 aizpildītas 
anketas (35% visu Latvijas pašvaldību). Pašvaldību aptaujā pārstāvēti visu piecu 
plānošanas reģionu teritorijas. Aptaujas kopsavilkums atrodams VRAA mājas lapā. Šajā 
aptaujā bija iekļauti jautājumi par pašvaldību interesi pie sevis rīkot informatīvos un 
apmācību seminārus un par interesi saņemt VRAA jaunumus uz e-pastu.  
 
VRAA organizēto informācijas un publicitātes pasākumu ietvaros tika veiktas dalībnieku 
anketēšana par to saturiskās un organizatoriskās kvalitātes novērtējumu – semināra 
aktualitāte, lektoru zināšanas, informācijas noderīgums, semināra organizācija, izdales 
materiālu kvalitāte. Aizpildītajās anketās kopumā saņemtas labas atsauksmes un vidējais 
vērtējums svārstījās no 3,5 līdz 5 punktiem (augstākais vērtējums, ko varēja atzīmēt, bija 
5). 2008.gadā ir plānots veikt VRAA mērķa grupu aptauju saistībā ar sniegtajiem 
pakalpojumiem un informācijas pieejamību.  
 
2007.gadā VRAA uzsāka darbu pie jauna mājas lapas dizaina un struktūras, lai klientam 
nepieciešamā informācija būtu ērtāk atrodama.   
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7.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 
2007. gadā jaunu programmu izstrādē un pētniecības jomā turpinās veiksmīga sadarbība 
dažādu informatīvo pasākumu rīkošanā, informācijas izplatīšanā, kā arī kopīgu jautājumu 
risināšanā ar Plānošanas reģioniem, ES Struktūrfondu informācijas centriem, ES 
informācijas punktiem, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tehnoloģisko centru un 
citiem sadarbības partneriem.  
 
VRAA veiksmīgi turpina sadarboties ar informācijas starpniekiem, izplatot aktuālāko 
informāciju – VRAA InfoLAPu, bukletus un citus informatīvos materiālus par VRAA 
darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, darbības rezultātiem un citām aktualitātēm. 
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8. PLĀNI 2008. GADAM 

 
8.1. VRAA 2008. gada prioritātes 

 
2008.gadā VRAA par prioritātēm izvirzījusi šādas funkcijas un uzdevumus: 
 
1. veikt grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās” uzraudzību; 
 
2. nodrošināt VRAA iekšējo normatīvo aktu ES fondu aktivitāšu ieviešanai izstrādi un 

aktualizēšanu; 
 
3. nodrošināt šādu ERAF aktivitāšu ieviešanu:  

� 1.5.3.1. aktivitāte „Speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām 
un novadiem”; 

� 1.5.3.2. aktivitāte ”Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”; 

� 3.1.4.3. aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”; 

� 3.1.4.4. aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 
attīstībai”; 

 
4. nodrošināt šādu ESF aktivitāšu ieviešanu:  

� 3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”; 

� 3.6.1.2. aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”;  
 
5.  veikt ES Struktūrfondu tehniskās palīdzības 2007. – 2013.gada plānošanas periodā 

projekta iesnieguma sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši vienošanai, kas noslēgta ar 
CFLA; 

 
6. nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas 

„ Īstermiņa eksperta fonds” ieviešanu; 
 
7. veikt 174 projektu ieviešanas uzraudzību un maksājumus finansējuma saņēmējiem 

valsts budžeta programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” ietvaros; 
 
8. veikt projektu iesniegumu pieņemšanu, administratīvo izvērtēšanu, finansējuma 

līgumu slēgšanu un 53 projektu ieviešanas uzraudzību (par kuru īstenošanu 2007.gadā 
noslēgti līgumi) valsts finansētajā programmā „Ienākuma nodokļa maksātāja 
saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstība īpaši atbalstāmo teritoriju 
attīstības programmai”; 

 
9. nodrošināt VRAA projektu iesniegumu pieņemšanu, projektu iesniegumu 

administratīvo un kvalitatīvo vērtēšanu, starpinstitūciju vērtēšanas komisijas 
sekretariāta darbības nodrošināšanu, maksājumu veikšanu un projektu ieviešanas 
uzraudzību valsts budžeta apakšprogrammas „Atbalsts pašvaldību investīciju 
projektiem” ietvaros, kā arī veikt 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem piešķirtās 
mērķdotācijas izlietošanas uzraudzību 333 projektiem un projektu ieviešanas 
uzraudzību un mērķdotāciju izmaksu 156 projektiem no 2008.gada valsts budžeta 
līdzekļiem; 
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10. veikt piešķirtās mērķdotācijas izlietošanas uzraudzību 526 pašvaldību bibliotēkām, 

kas piešķirta no 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem, kā arī nodrošināt mērķdotāciju 
piešķiršanu un uzraudzību projektiem, kas tiks apstiprināti 2008. un 2009. gadā no 
valsts budžeta apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām 
bezmaksas interneta un datoru izmantošanai” līdzekļiem; 

 
11. veikt valsts budžeta apakšprogrammas „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas 
īstenošanai” ietvaros iesniegto mērķdotācijas pieprasītāju pieprasījumu pieņemšanu, 
pieteikumu vērtēšanu, mērķdotāciju piešķiršanu, pārskatu par piešķirtās 
mērķdotācijas izlietojumu saņemšanu un izvērtēšanu, kā arī veikt mērķdotāciju 
izmaksu; 

 
12. nodrošināt no 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem piešķirtās mērķdotācijas 

izlietošanas uzraudzību 503 pašvaldību pasākumiem, kā arī mērķdotāciju izmaksu un 
uzraudzību apstiprinātiem pasākumiem 2008. un 2009. gadā valsts budžeta 
programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” līdzekļiem; 

 
13. nodrošināt piešķirtās dotācijas izlietojuma uzraudzību RAPLM finansētai 

apakšprogrammai „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai”; 
 
14. izstrādāt priekšlikumus jaunām valsts budžeta finansētām programmām, kas 

paredzētas reģionālās attīstības atbalstam; 
 
15. izstrādāt priekšlikumus VRAA dalībai nacionālos un starptautiskos projektos un 

nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu;  
 
16. nodrošināt tematisko pētījumu veikšanu saskaņā ar RAPLM deleģējumu;  
 
17. uzsākt RAUNIS tehnisko ieviešanu; 
 
18. nodrošināt ES teritoriālās sadarbības programmu ietvaros apstiprināto projektu 

1.līmeņa finanšu kontroli; 
 
19. nodrošināt administratīvo darbību ES teritoriālās sadarbības programmu birojam, 

kura ietvaros darbojas trīs Apvienoto programmu tehniskie sekretariāti un divi 
Informācijas punkti; 

 
20. nodrošināt administratīvo darbību VASAB sekretariātam; 
 
21. veikt nepieciešamās izmaiņas VRAA struktūrā saistībā ar darba apjoma pieaugumu. 
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8.2. VASAB sekretariāta plāni  

 

VASAB Sekretariāts savā darbā pilda VASAB ministru konferenču 
lēmumus un uzraudzības institūcijas – Baltijas jūras reģiona Telpiskās 
attīstības komitejas - uzdevumus. 

VASAB galvenais uzdevums 2008. gadā ir turpināt Baltijas jūras 
reģiona ilgtermiņa perspektīvas izstrādi laika periodam līdz 
2030.gadam. Šā darba ietvaros trīs dalībvalstu pārstāvju un ekspertu 

tematiskās darba grupas organizēs sešus seminārus par būtiskākajiem reģiona nākotnes 
izaicinājumiem, kā arī divus kopīgus seminārus par reģiona vīziju un politikas 
rekomendācijām. 2008.gada otrajā pusē notiks darba grupu analītisko ziņojumu 
apkopošana un vienota strukturēta politikas dokumenta sagatavošana.  

Otrs svarīgs VASAB uzdevums ir zināšanu un pieredzes apmaiņa par inovatīvu telpisko 
plānošanu un attīstību reģionā. VASAB 2008.gada aprīlī rīkos gadskārtējo konferenci, 
kurā Baltijas jūras reģiona telpiskie plānotāji, eksperti, politiķi, pašvaldību darbinieki un 
reģionālo organizāciju vadītāji diskutēs par reģiona stratēģiju globālā kontekstā. 

VASAB sekretariāts sniegs organizatorisku atbalstu RAPLM gan kā TACIS projekta 
„East West Window” vadošajam partnerim, gan kā VASAB prezidējošai valstij līdz 
2008. gada jūnijam. 

2008. gadā paredzēts organizēt vismaz trīs Telpiskās attīstības komitejas sēdes un divas 
Troikas sēdes.  
 

8.3. Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu biroja plāni  
 

Programmas, kuras noslēdzas 2008. gada decembrī 

Kopš 2004. gada Rīgas birojs ir īstenojis Baltijas 
jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību 
programmas: 

- transnacionālās sadarbības prioritātes – sadarbība starp valstīm, kuras ieskauj 
Baltijas jūru, kā arī Norvēģiju un Baltkrieviju; 

- pārrobežu sadarbības prioritātes, kuru ietvaros atbalsts tika sniegts sadarbībai 
starp Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pierobežas reģioniem un Latvijas–
Igaunijas–Krievijas pierobežas reģioniem. 

Rīgas biroja svarīgākie 2008.gada uzdevumi ir saistīti ar minēto programmu sekmīgu 
īstenošanu, projektu īstenošanas uzraudzību un programmas noslēgšanu. Kopumā 
transnacionālās sadarbības prioritāšu ietvaros ir īstenoti 129 projekti dažādās jomās. 
Informācija par programmas ietvaros finansētajiem projektiem atrodama 
www.bsrinterreg.net. Pārrobežu sadarbības prioritāšu ietvaros ir finansēti 99 projekti, no 
tiem Latvijas-Lietuvas–Baltkrievijas prioritātes ietvaros ir īstenoti 53 projekti un 
Latvijas-Igaunijas–Krievijas prioritātes ietvaros 46 projekti. Informācija par šiem 
projektiem ir atrodama www.bsrinterreg3a.net. 

2008.gadā sekretariāts turpinās divu Tacis tehniskās palīdzības projektu īstenošanu, lai 
nodrošinātu Krievijas un Baltkrievijas līdzvērtīgu piedalīšanos Baltijas jūras reģiona 
starpvalstu un pārrobežu sadarbības programmās.  
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ES Teritoriālās sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 
 
ES Teritoriālās sadarbības programmu birojs sniedz informāciju par šādām ES 
Teritoriālās sadarbības programmām: 
 
- Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013. gadam (http://eu.baltic.net) 
- Centrālās Baltijas jūras reģiona programma (www.centralbaltic.eu) 
- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (www.latlit.eu) 
- Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programma (www.estlat.eu) 

 
 
 
 
 
 
 
Galvenie katras programmas plāni 2008. gadā ir saistīti ar projektu konkursu 
organizēšanu, t.sk. konsultāciju sniegšanu potenciālajiem projektu pieteicējiem, 
informatīvu semināru organizēšanu, iesniegto projektu izvērtēšanu, atbalsta un 
informācijas sniegšanu lēmumu pieņemšanas institūcijām, līgumu slēgšanu ar 
apripinātajiem projektiem, kā arī tematisku semināru organizēšanu. Sīkāka informācija 
par konkrētās programmas aktivitātēm, plānotajiem un izsludinātajiem konkursiem un 
pasākumiem ir atrodama katras programmas mājas lapā. 
 

8.4. VRAA finanšu saistības 
 

VRAA finanšu saistības 08. programmā uz pārskata gada beigām ir 7 638 lati. 

VRAA zembilances saistības 09. programmā uz pārskata gada beigām ir 623 127  lati, 
tajā skaitā, saistības un finansējums nacionāliem projektiem „Īpaši atbalstāmo teritoriju 
attīstība” laika periodā no 2007. – 2012. gadam.  

 
Gads 2007 2008 2009. – 2012. 

Saistības, LVL 1 200 207 243 35 604 

 
VRAA piešķirtais finansējums ERAF grantu shēmas “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmuma 
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” projektiem 2007. – 2008. gadam. 

 
Gads 2007  2008 

Saistības, LVL 79 576 756 196 
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8.5. Starptautiskie projekti 

 
Viena no VRAA darbības jomām ir dalība starptautiskos sadarbības projektos, lai 
nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai VRAA mērķu sasniegšanai. 
 
VRAA plāno piedalīties INTERREG IV C projektā kopā ar Vācijas Saksijas-Anhaltes 
reģiona, Ungārijas Nord Great Plains reģiona un Spānijas Valensijas reģiona 
pārstāvjiem, lai izveidotu starpreģionālās partnerības platformu.  
 
VRAA plāno piedalīties VBN InnoReg projekta turpinājumā Baltijas jūras reģiona 
programmas projektu konkursa ietvaros, kā arī pretendēt uz Ziemeļvalstu ministru 
padomes grantiem pieredzes apmaiņas braucienu īstenošanai uz Skandināvijas valstīm.  
 
VRAA dalība valsts un starptautiskos projektos ir atkarīga no pieejamo finanšu 
instrumentu klāsta, kuru ietvaros iespējams īstenot aktivitātes reģionālās attīstības jomā, 
no VRAA juridiskā statusa atbilstības projekta nosacījumiem, kā arī VRAA pieejamiem 
finanšu resursiem, kas var tikt novirzīti projektu līdzfinansējuma segšanai. VRAA 
atpazīstamība un izveidotie kontakti palīdz iesaistīties starptautiskos projektos partnera 
statusā.  
 
VRAA ir izveidojusies sadarbība ar Eiropas valstu pētniecības institūtiem un dažādām 
institūcijām reģionālās attīstības jomā, tai skaitā, struktūrfondu ieviesējiem. Galvenie 
VRAA starptautiskās sadarbības partneri – Ziemeļvalstu ministru padomes birojs (Nordic 
Council of Ministers’ Office), ES reģionālās attīstības aģentūru asociācija (EURADA), 
Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas birojs (TAIEX), 
Norvēģijas pilsētu teritoriju un reģionālās pētniecības institūts (Norwegian Institute for 
Urban and Regional Research), Ziemeļu Telpiskās Plānošanas centrs (Nordic Centre for 
Spatial Development), Somijas Baltijas Institūts (Baltic Institute of Finland), Vācijas 
Saksijas-Anhaltes pavalsts pārstāvniecība Briselē un citas iestādes un institūcijas, kas 
strādā ar reģionālās attīstības jautājumiem. 

 
8.6. Plānotie pētījumi   

 
2008.gadā VRAA Analīzes un pētniecības koordinācijas departamenta galvenās 
prioritātes ir veikt nepieciešamos pasākumus RAUNIS ieviešanas procesa sagatavošanai 
un vadībai, kā arī attīstīt un padziļināt analītisko un pētniecisko darbību. Līdztekus 
RAUNIS ieviešanas procesa nodrošināšanai būtisks darbības virziens ir RAUNIS atbalsta 
pasākumu, piemēram, metodoloģisko risinājumu teritoriju attīstības uzraudzībai un 
novērtēšanai, izstrāde. 2008. gadā plānots sākt darbu pie reģionālās attīstības procesu 
analīzes un modelēšanas ekspress rīku komplekta TNR izveidošanas, kas ļaus prognozēt 
iespējamos nākotnes attīstības scenārijus. 
 
Analītiskajā jomā būtiska prioritāte ir pārskata „Reģionu attīstība Latvijā” kvalitatīva 
pilnveidošana. 2008. gada Pārskatā plānotas šādas galvenās novitātes: pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmas pašreizējās situācijas raksturojums un priekšlikumi tās 
pilnveidošanai, reģionālās attīstības atbalsta instrumentu raksturojums dalījumā pa 
plānošanas reģioniem un programmām, plānošanas reģionu attīstības stipro un vājo pušu 
(SVID) analīze. Pirmo reizi Pārskatā tiks iezīmēta Latvijas vieta ES valstu vidū pēc 
četriem attīstību raksturojošiem pamatrādītājiem.  
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Tematiskās pētniecības jomā 2008. gadā VRAA plāno palielināt administrēto un veikto 
pētījumu skaitu, kā arī to tematisko dažādību, pētījumu tēmas nosakot atbilstoši valsts 
reģionālās attīstības politikas pilnveidošanas procesa prioritātēm. Tādējādi politikas 
veidotāji tiks nodrošināti ar nepieciešamo kvalitatīvās informācijas bāzi politiku izstrādei 
un lēmumu pieņemšanai.  
 
2008. gadā VRAA plāno pasūtīt un īstenot tādus tematiskos pētījumus kā „Latvijas 
pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbība”, „Reģionālās politikas un teritoriju attīstības 
novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi”. Tāpat iecerēts īstenot socioloģisko aptauju 
„Iedzīvotāju apmierinātība ar valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem”. 
 
Jāuzsver, ka visas minētās prioritātes ir savstarpēji papildinošas un vērstas uz kvalitatīvas 
un ticamas informācijas par reģionālo attīstību valstī – pašreizējām tendencēm, nākotnes 
prognozēm, nepieciešamajiem reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem – 
nodrošināšanu. 

 


