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SAĪSINĀJUMI 

 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds  

ES – Eiropas Savienība  

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ESPON – Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls 

FM – Finanšu ministrija 

LR – Latvijas Republika 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

NVO – Nevalstiska organizācija 

MK – Ministru kabinets 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PVIS – Pašvaldību vienotā informācijas sistēma 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

RAUNIS – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēma 

RAUNS – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēma 

TAPIS – Teritoriju plānošanas informācijas sistēma 

VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai 

VIS – Valsts informācijas sistēma 

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 2009.gadā paveikto – informāciju par jaunām funkcijām, sasniegtajiem 
darba rezultātiem un piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu. 
 

Arī 2009.gadā VRAA galvenā mērķa grupa bija pašvaldības un plānošanas reģioni, 
administrējot gan mērķdotācijas, gan Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondus. 
2009.gada 1.jūlij ā tika pabeigta Latvijas administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā  
izveidoja 109 novadus un 9 republikas pilsētas, kas VRAA sadarbību ar pašvaldībām 
ievirzīja jaunā gultnē. 
 

Pārskata gadā VRAA turpināja nodrošināt Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - 
ERAF) aktivitāšu ieviešanu - „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”, „Atbalsts alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības attīstībai” un uzsāka divu ERAF aktivitāšu ieviešanu - 
"Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 
valsts attīstībai" un „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība". 
 

2009.gada jūnijā VRAA pārņēma daļu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes 
lietās sekretariāta funkciju  tajā skaitā e-iepirkumu un e-pakalpojumu ieviešanas 
jautājumus. VRAA pilnveidoja Latvijas valsts portālu www.latvija.lv un tajā ietilpstošo 
publisko pakalpojumu katalogu. VRAA turpināja attīstīt Elektronisko iepirkumu sistēmu 
(turpmāk – EIS), papildinot to ar jauniem preču katalogiem. 
 

Noslēdzās darbs pie pētījuma „Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības 
izvērtējums”, kura galvenais mērķis bija sniegt priekšlikumus pilsētu politikas izstrādei, 
ņemot vērā pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības aspektu. 
 

Aktīvas starptautiskās sadarbības rezultātā VRAA iesaistījās INTERREG IVC 
programmas projektā „Starpreģionālās partnerības platforma”, lai uzlabotu reģionu 
inovācijas kapacitāti, kā arī veicinātu aktivitāti ES un citu starptautisko programmu 
finansējuma piesaistē, īstenojot projektus sadarbībā ar citu valstu partneriem. 
 

2009.gada augustā VRAA sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju (turpmāk – RAPLM) uzsāka Latvijas - Šveices sadarbības programmas 
projektu „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to 
saistītos atbalsta pasākumus”, kura ietvaros tiks iegādāti vismaz 110 autobusi 59 Latvijas 
novadu pašvaldībām. 
 
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors  
 
Māris Krastiņš 
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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 bija pārvaldīt Reģionālo fondu. VRAA 
pārņēma visus BO VSIA „Reģionu attīstība” materiālos un nemateriālos līdzekļus, 
prasības un saistības. 
 
VRAA darbojas uz 2009.gada 31.marta Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu 
Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” pamata. VRAA darbība notiek 
atbilstoši VRAA stratēģijai un Pārvaldes līgumam, kas noslēgts starp RAPLM un VRAA.   
 

1.2. VRAA atbild ībā esošās politiskās jomas un darbības virzieni  
 
VRAA ir izveidota, lai īstenotu atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai  
attīstībai. VRAA veic RAPLM deleģēto uzdevumu izpildi. 
 
Savas kompetences ietvaros VRAA īsteno šādus darbības virzienus: 

1. valsts, ES fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un 
uzraudzība; 

2. analītiskās un pētnieciskās darbības nodrošināšana un koordinēšana saistībā ar 
teritoriālās attīstības procesiem valstī; 

3. valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un attīstība; 
4. pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana; 
5. elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība;  
6. Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla (turpmāk - ESPON) 

Latvijas nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;  
7. starptautisko programmu sekretariātu darbības nodrošināšana; 
8. dalība starptautiskos projektos. 

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

1. nodrošina RAPLM kompetencē esošo valsts, ES fondu un citu finanšu 
instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu 
īstenošanu, nodrošina to uzraudzību un kontroli; 

2. uztur valsts, ES fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto projektu 
datubāzi un arhīvu; 

3. īsteno no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos projektus 
elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju 
jomā; 

4. nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (turpmāk - PVIS) pieejamību 
pašvaldībām, sistēmas attīstību un uzturēšanu; 

5. nodrošina centralizēta publisko iepirkumu kataloga uzturēšanu; 
6. nodrošina elektronisko pakalpojumu pieejamību; 
7. nodrošina teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, 

uzturēšanu un attīstību; 
8. nodrošina ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 

pirmā līmeņa finanšu kontroli; 
9. nodrošina ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 

apvienoto tehnisko sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu; 
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10. nodrošina ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu 
sadarbības programmu informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcijas un to 
uzturēšanu; 

11. nodrošina Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta 
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to 
saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu; 

12. veic un koordinē pētniecisko darbību reģionālās attīstības jomā, nodrošinot 
pētījumu pēctecību, pētījumu rezultātu saglabāšanu un pieejamību; 

13. veic statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu reģionālās attīstības jomā, 
organizē statistisko datu strukturētu uzglabāšanu; 

14. katru gadu sagatavo pārskatu "Reģionu attīstība Latvijā"; 
15. koordinē ESPON pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par 

ESPON programmas projektu starpziņojumiem un gala ziņojumiem; 
16. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, 

ieviešanu, uzturēšanu un attīstību; 
17. nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta "Vīzija un stratēģijas apkārt 

Baltijas jūrai" (turpmāk – VASAB) uzņemošās institūcijas funkcijas; 
18. nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts, ES 

fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm; 
19. nodrošina mācības un seminārus par aģentūras kompetencē esošajiem 

jautājumiem; 
20. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības jomā. 

 
1.3. Izmaiņas VRAA darbībā pārskata gada laikā  

 
2009.gada 31.martā stājās spēkā MK noteikumi Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras nolikums”, kuri nosaka VRAA darbības noteikumus, un ar šo datumu savu 
spēku zaudēja MK 2004.gada 8.marta noteikumi Nr.130 “Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras nolikums”. 
 
Saskaņā ar RAPLM 2009.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.2-02/129 „Par iekšējā audita 
sistēmu ministrijā”, VRAA ar 2009.gada 1.jūniju tika centralizēta iekšējā audita funkcija 
un tā iekļauta RAPLM Audita departamenta darba apjomā. 
 
Saskaņā ar VRAA Pārvaldes līguma 2009.gada 30.jūnija grozījumiem, kas sagatavoti, 
pamatojoties uz MK 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras nolikums” un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariāta reorganizāciju, VRAA 2009.gadā sāka veikt šādas funkcijas: 

• nodrošināt šādu valsts informācijas sistēmu attīstību un uzturēšanu: 
- PVIS; 
- teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēma (turpmāk – TAPIS); 
- valsts informācijas sistēmu savietotājs; 
- Latvijas valsts portāls www.latvija.lv ; 

• nodrošināt centralizēto publisko pakalpojuma kataloga informācijas uzturēšanu; 
• nodrošināt valsts portālā www.latvija.lv pieejamo publisko elektronisko 

pakalpojumu  attīstību un uzturēšanu; 
• īstenot elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas 

tehnoloģiju jomā, tai skaitā, valsts stratēģiskā ietvardokumenta 3.darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 
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attīstība” ietvaros no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, šādus 
finansētos projektus: 
- Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-katalogu 

funkcionalitātes attīstība (identifikācijas Nr.  
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007); 

- E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība (identifikācijas Nr. 
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017); 

- Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS 
sasaiste ar portālu (identifikācijas Nr. 
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002); 

- Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides 
izveide (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007); 

• veikt vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 2004.-
2006.gada programmēšanas perioda 1.prioritātes “Ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana” 1.3.pasākuma “Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība” 
1.3.1.aktivitātes „Sabiedrisko informācijas un elektroniskās pārvaldes sistēmu 
attīstība” nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes 
attīstība un pilnveidošana" ietvaros šādu ERAF finansēto projektu rezultātu 
uzturēšanu: 
- E-pārvaldes portfelis (līguma 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.3.1./000001/001); 
- Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide (līguma 

Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.3.1./0000004/004). 
• nodrošināt elektroniskās iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) darbību un attīstību. 

 

Saskaņā ar VRAA reglamenta 2009.gada 11. jūnija grozījumiem tika izveidoti divi jauni 
departamenti: Elektronisko iepirkumu departaments un Elektronisko pakalpojumu 
departaments. 
 
Elektronisko iepirkumu departamentam ir noteiktas šādas funkcijas: 

• koordinēt EIS attīstību un uzturēšanu; 
• nodrošināt EIS darbību valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu veikšanai; 
• organizēt pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos 

standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumā; 
• uzraudzīt vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicēt informāciju par visiem 

piegādes līgumiem.  
 
Elektronisko pakalpojumu departamentam ir noteiktas šādas funkcijas: 

• nodrošināt šādu valsts informācijas sistēmu attīstību: 
- valsts informācijas sistēmu savietotājs; 
- Latvijas valsts portāls; 
- centralizēto publisko pakalpojumu katalogs; 

• nodrošināt publisko elektronisko pakalpojumu attīstību un uzturēšanu; 
• nodrošināt atbalstu publiskās pārvaldes iestādēm e-pārvaldes infrastruktūras un 

procesu attīstībā; 
• nodrošināt informācijas sistēmu attīstības projektu vadību; 
• īstenot no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos projektus 

elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju 
jomā; 
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• sagatavot un ieviest ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 
projektus.  

 

Saskaņā VRAA reglamenta 2009.gada 11. jūnija grozījumiem Valsts un pašvaldību 
informācijas sistēmu departamentam papildus tika noteiktas šādas funkcijas: 

• uzturēt un attīstīt TAPIS; 
• nodrošināt valsts informācijas sistēmu savietotāja un Latvijas valsts portāla 

uzturēšanu; 
• nodrošināt EIS un valsts informācijas sistēmu reģistra tehnisko resursu darbību; 
• īstenot no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos projektus 

elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju 
jomā. 

 
 

2. DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Pārskata gada galvenās priorit ātes un informācija par to 
īstenošanu 

 
Valsts budžeta, ES fondu un citu finanšu instrumentu aktivit āšu ieviešana 
 
Nacionālā programma „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība”  
 
2009.gadā valsts atbalsta programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” ietvaros 
VRAA nodrošināja kredītprocentu atmaksu komercsabiedrībām, kā arī administrēja 
ienākuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās. 
 
Programmas ietvaros VRAA 2009.gadā turpināja administrēt jau iepriekš apstiprinātos 
projektus un veica kredītprocentu subsīdiju izmaksas 61 uzņēmējam par kopējo summu 
40 000 LVL. 2009. gadā apstiprināto projektu uzraudzības ietvaros VRAA veica 18 
pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 2 no tiem Latgales plānošanas reģionā, 13 
Vidzemes reģionā un 3 Zemgales plānošanas reģionā. 
 
Šīs programmas ietvaros 2009.gadā VRAA saņēma septiņus projekta iesniegumus, kas 
paredzēja piešķirt ienākuma nodokļa atvieglojumu uzņēmumiem. Tika atbalstīti visi 
projekti un noslēgti līgumi par atvieglojumu piešķiršanu.  
 
Mērķdotācijas pašvaldībām 
 
Budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros 
2009.gadā VRAA administrēja šādas apakšprogrammas – „Atbalsts pašvaldību 
investīciju projektiem un ”Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai”. Šo 
apakšprogrammu ietvaros pašvaldībām bija iespēja saņemt atbalstu infrastruktūras 
objektu un plānošanas dokumentu izstrādei.  
 
Saskaņā ar MK 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā piešķir 
mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to 
grozījumu izstrādei” 2009.gadā kopumā jaunas mērķdotācijas teritorijas plānojumu un to 
grozījumu izstrādei izmaksātas 48 pašvaldībām – avansa summa 211 440 LVL. 
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2009.gadā veiktas neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksas 55 pašvaldībām 138 560 
LVL apmērā. 
 
Apakšprogrammas „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” ietvaros tika izskatīts 71 
projekts un izmaksātas mērķdotācijas pašvaldībām 9 664 387 LVL apmērā.  
 
2009. gadā VRAA izsludināja pašvaldību investīciju projektu pieņemšanu mērķdotācijas 
saņemšanai no 2010.gada valsts budžeta finanšu līdzekļiem. VRAA saņēma 89 projektu 
pieteikumus.  
 
2009.gada 25.augustā MK apstiprināja RAPLM izstrādātos grozījumus 2007.gada 
21.augusta noteikumos Nr.566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas 
pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008. – 2010.gadā””, 
kas paredzēja apturēt pašvaldību investīciju projektu vērtēšanu, kuriem nepieciešams 
finansējums no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem. Lēmums  pieņemts,  ņemot vērā 
Finanšu  ministrijas (turpmāk – FM) veiktos aprēķinus pamatbudžeta bāzei 2010.-
2011.gadam. 
 
Pasākuma „Valsts budžeta dotācija novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai” 
ietvaros VRAA 2009.gadā piešķīra dotāciju 10 pašvaldībām.  
 
Iepriekšminētās budžeta programmas ietvaros VRAA administrēja arī apakšprogrammas 
„Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” pasākumu 
„M ērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru 
izmantošanai”.  
 
Saskaņā ar MK 2009.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.328 „Kārtība, kādā piešķir valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus” un MK 2009.gada 8.jūnija 
rīkojumu Nr.386 „Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un 
datoru nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās” 521 pašvaldībai 2009.gadā tija piešķirta un 
izmaksāta valsts budžeta mērķdotācija 403 790 LVL apmērā. 
 
VRAA nodrošināja arī budžeta programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 
administrēšanu, 2009. gadā izmaksājot pašvaldībām mērķdotācijas finansējumu 400 000 
LVL apmērā.   
 
ERAF līdzfinansētā grantu shēma „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” 
 
VRAA kā grantu shēmas apsaimniekotāja ES fondu 2004.-2006.gada programmēšanas 
periodā 2009.gadā veica ERAF fonda līdzfinansēto grantu shēmas „Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” īstenoto 168 projektu 
uzraudzību.  
 
ES fondu finansētu programmu ieviešana 2007-2013.gada ES fondu programmēšanas 
periodā 
 
Saskaņā ar ES fondu programmēšanas perioda 2007.-2013.gada plānošanas dokumentiem 
VRAA ir noteikta kā sadarbības iestāde astoņām ES fondu finansētām aktivitātēm:  
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• divām Eiropas Sociālā fonda (turpmāk –ESF) aktivitātēm - „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”; 

• sešām ERAF aktivitātēm - „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”, „Atbalsts novadu pašvaldību 
kompleksai attīstībai”, „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”.  

 
ERAF aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centros” 
 
Aktivit āte, saskaņā ar MK 2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti 
"Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centros”, tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un VRAA 
nodrošina pilnu projektu administrēšanas ciklu, t.i., nodrošina projektu atlases kārtas 
izsludināšanu, projektu pieņemšanu, vērtēšanu, vienošanos noslēgšanu par projektu 
īstenošanu, veic pārskatu, maksājuma pieprasījumu un izmaksas apliecinošo dokumentu 
pārbaudi, veic finansējuma izmaksu finansējuma saņēmējiem, veic pārbaudes un 
uzraudzību projektu īstenošanas vietās, kā arī nodrošina informācijas un publicitātes 
pasākumus.  
 
2009.gadā tika pabeigta 1.atlases kārtas ietvaros iesniegto 27 projektu iesniegumu 
vērtēšana un atbalstīti 23 projekti, kā arī tika izsludināta 2.atlases kārta, kuras ietvaros 
tika saņemti 6 projekta iesniegumi. 2009.gadā tika noslēgtas 29 vienošanās par projektu 
īstenošanu un nodrošināta šo projektu īstenošanas uzraudzība. Aktivitātes 
administrēšanas ietvaros tika veikti avansa maksājumi 3 511 670 LVL apmērā, kā arī 
starpposma un noslēguma maksājumi - 12 989 833 LVL apmērā. 2009.gadā tika pabeigti 
6 projekti, kas nodrošināja pirmskolas izglītības pakalpojumu saņemšanu Līvānu, Ludzas, 
Daugavpils, Gulbenes, Krāslavas un Rīgas pašvaldībās. Aktivitātes administrēšanas 
ietvaros tika veiktas 9 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  
 
ERAF aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 
 
Aktivit āte, saskaņā ar MK 2008.gada 27.maija noteikumiem Nr.377 „Noteikumi par 
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti 
“Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 
valsts attīstībai”, tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. VRAA 
nodrošina nepilnu aktivitātes projektu administrēšanas ciklu, t.i., nodrošina vienošanos 
noslēgšanu par projektu īstenošanu, veic pārskatu, maksājuma pieprasījumu un izmaksas 
apliecinošo dokumentu pārbaudi, veic finansējuma izmaksu finansējuma saņēmējiem, 
veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, nodrošina informācijas un publicitātes 
pasākumus, kā arī uzraudzību.  
 
2009.gadā tika noslēgtas 43 vienošanās par projektu īstenošanu un nodrošināta šo 
projektu īstenošanas uzraudzība - tika veikti avansa maksājumi 34 990 212 LVL apmērā, 
kā arī starpposma un noslēguma maksājumi – 41 804 461 LVL apmērā. 2009.gadā tika 
pabeigts 1 projekts. Aktivitātes administrēšanas ietvaros tika veiktas 2 pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās.  
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ERAF aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”  
 
Aktivit āte, saskaņā ar MK 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.751 „Noteikumi par 
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti 
“Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai””, tiek ieviesta atvērta 
projektu iesniegumu atlases konkursa veidā un VRAA nodrošina pilnu projektu 
administrēšanas ciklu.  
 
2009.gadā tika pabeigta 1.atlases kārtas projektu iesniegumu pieņemšana, kuras ietvaros 
tika saņemti un reģistrēti 58 projektu iesniegumi, no kuriem vērtēšanas procesā tika 
atbalstīti 16 projekti. Tika izsludināta 2.atlases kārta, kuras ietvaros tika saņemti un 
reģistrēti 22 projektu iesniegumi.  
 
2009.gadā tika noslēgtas 16 vienošanās par projektu īstenošanu un nodrošināta šo 
projektu īstenošanas uzraudzība. Aktivitātes administrēšanas ietvaros tika veikti avansa 
maksājumi 194 565LVL apmērā, kā arī starpposma un noslēguma maksājumi – 21 311 
LVL apmērā.  
 
ESF aktivitāšu „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas 
kapacitātes stiprināšana”, kā arī ERAF aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība” ietvaros, tika sniegti priekšlikumi RAPLM projektu vērtēšanas kritēriju un MK 
noteikumu par aktivitāšu ieviešanu izstrādei. Savukārt ERAF aktivitātes „Rīgas pilsētas 
ilgtspējīga attīstība” ietvaros tika sniegti priekšlikumi par projektu idejām saskaņošanai 
Koordinācijas padomes sēdēs.  
 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu 
fonds” ieviešana 
 
Saskaņā ar līgumu, kas parakstīts 2007.gada 21.novembrī starp LR FM un Norvēģijas 
Ārlietu ministriju, VRAA 2009.gadā turpināja administrēt Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta līdzfinansēto grantu shēmu „Īstermiņa ekspertu fonds”, kuras mērķis 
ir 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.  
 
VRAA  nodrošina grantu shēmas ieviešanu, tai skaitā – apakšprojektu iesniegumu 
pieņemšanu, projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu, starpinstitūciju vērtēšanas 
komisijas sekretariāta darbības nodrošināšanu, līgumu slēgšanu, apakšprojektu ieviešanas 
uzraudzību un maksājumu veikšanu. 
 
2009.gadā tika izvērtēti otrās atklātās konkursa kārtas ietvaros iesniegtie 59 
apakšprojektu iesniegumi, no kuriem tika atbalstīti 13 apakšprojekti. Apstiprināto 
projektu kopējā pieprasītā līdzfinansējuma summa ir 547 923 EUR. 2009.gadā ar 
apakšprojektu īstenotājiem par projektu īstenošanu noslēgti 13 līgumi. 
 
Grantu shēmas ietvaros tika noslēgti līgumi ar 28 finansējuma saņēmējiem, taču 
2009.gadā viens līgums tika lauzts. 2009.gadā noslēdzās 20 no atbalstītajiem 
projektiem.2009.gadā grantu shēmas ietvaros tika izlietoti 358 733 LVL.  
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Atbalstīto projektu skaits pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Projektu 
skaits 

Rīgas 16 
Kurzemes 4 
Zemgales 2 
Vidzemes 2 
Latgales 3 

Kopā: 27 
 
Pārskata periodā tika turpināta arī pirmās atlases kārtas ietvaros atbalstīto 15 
apakšprojektu uzraudzība. Grantus shēmas ietvaros apakšprojektu īstenotājiem 2009.gadā 
avansa maksājumos izmaksāti 154 858 EUR, kā arī starpposma un gala maksājumos – 
321 095 EUR. Grantu shēmas ietvaros 2009.gadā tika pabeigti 20 apakšprojekti.  
 
2009.gada jūnijā tika organizēta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” konference 
„Mazs projekts lielai idejai”, kas pulcēja vairāk kā 100 dalībniekus.  
 
Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālais projekts „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 
 
2009.gada augustā VRAA sadarbībā ar RAPLM uzsāka Latvijas - Šveices sadarbības 
programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot 
skolēnu transportēšanas sistēmu attālos un mazāk attīstītos reģionos, nodrošinot skolēnu 
pārvadāšanu no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ.  
 
Pārskata gadā tika parakstīts līgums par projekta īstenošanu starp FM kā vadošo iestādi 
un Šveices Konfederācijas vēstniecību Latvijā. Savukārt VRAA īsteno projektu, 
pamatojoties uz trīspusējo starp RAPLM, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, (turpmāk 
– CFLA) un VRAA noslēgto Īstenošanas līgumu, kas nosaka pušu tiesības un 
pienākumus saistībā ar projekta īstenošanu.  
 
Projekta ietvaros tiek plānots iegādāties vismaz 110 autobusus 59 Latvijas novadu 
pašvaldībām. Ņemot vērā notikušo skolu optimizāciju, VRAA atkārtoti aptaujāja 60 
novadu pašvaldības par nepieciešamo autobusu skaitu un to veidiem, kā arī par 
pašvaldību iespējām nodrošināt līdzfinansējumu autobusu iegādei un autobusu 
uzturēšanu.  
 
Projekta kopējās izmaksas plānotas 20 885 355 Šveices franku jeb aptuveni 9,7 milj. latu 
apmērā, tai skaitā, Šveices Konfederācijas finansējums – 7,44 milj.latu, Latvijas valsts 
finansējums - 1,31 milj.latu un pašvaldību līdzfinansējums autobusu iegādei - 0,96 
milj.latu. 
 
Projekta ietvaros 2009.gada augustā tika noslēgts līgums ar SIA "Biznesa konsultantu 
grupa" par eksperta pakalpojumiem iepirkuma "Skolēnu autobusu piegāde pašvaldībām" 
dokumentācijas izstrādei.  
 
Uzsākot Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 
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ieviešanu tika organizēts projekta atklāšanas seminārs, kura ietvaros pašvaldības tika 
informētas par projekta ieviešanas gaitu un skolēnu autobusu tehnisko dokumentāciju.  
 
Līdz 2009.gada decembrim tika izstrādāta iepirkuma „Skolēnu autobusu piegādes 
pašvaldībām” dokumentācija un saskaņota ar Šveices palīdzības biroju, Šveices 
Konfederācijas Ārlietu ministriju un Šveices sabiedriskā transporta uzņēmumu, kas 
nodrošina sabiedriskā transporta iepirkumus. 2009.gada nogalē VRAA izsludinājusi 
iepirkumu par autobusu piegādi.  
 
Lai rosinātu skolēnu interesi par projektu un veicinātu autobusu ilgtspējīgu lietošanu tika 
ierosināts konkurss skolēniem „Manas skolas autobuss”, izstrādāts tā nolikums un 
sadarbībā ar Šveices vēstniecību Latvijā apzināts balvu fonds. Konkursa norise plānota 
2010.gadā. 2009.gadā tika sagatavoti un TV pārraidīti trīs sižeti par projekta īstenošanu. 
Informācija radio tika raidīta gan Latvijas Radio 1 raidījumā „Eiropas atslēgas”, gan 
Latvijas Radio 2 apskatā „Eiro rīts”. 
 
Kompensācija novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto vispārējās un 
profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem 
 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros novadu pašvaldības, kuru administratīvajā 
teritorijā, sākot no 2009.gada 29.maija, ir reorganizētas un likvidētas vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādes, no 2009.gada oktobra varēja saņemt kompensāciju 90% 
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar skolēnu braucieniem mācību gada 
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 
  
2009.gadā kompensāciju par izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem 
saņēma vidēji 38 novadu pašvaldības. Kompensācijās novadu pašvaldībām 2009.gadā 
tika izmaksāti 71 768 LVL. 
 
ES fondu Tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana 
 
Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu ieviešanu 
2007-2013.gada plānošanas periodā, VRAA turpināja īstenot projektu „Tehniskā 
palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu 
administrēšanai”.  
 
Projekta ietvaros VRAA nodrošina: 

• administratīvo kapacitāti ES fondu administrēšanā; 
• ES fondu publicitātes un informācijas pasākumus; 
• ES fondu uzraudzību; 
• ES fondu projektu datu uzkrāšanu un saglabāšanu u.c. 

 
Pirmā līmeņa finanšu kontrole 
 
VRAA 2009.gadā nodrošināja 1.līmeņa finanšu kontroli Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros īstenoto 
projektu iesaistītajiem partneriem no Latvijas. Pārskata periodā tika izsniegti 146 
atzinumi par attiecināmajām izmaksām.  
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu 1. līmeņa finanšu kontroli, tika sniegts metodisks 
atbalsts Latvijas projektu partneriem par projektu īstenošanas un pārskatu gatavošanas 
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jautājumiem, kā arī organizēti 3 semināri par Centrālās Baltijas jūras reģiona Interreg IV 
A programmas (26.02.2009 un 27.11.2009, Rīgā) un Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības programmas (29.04.2009, Rīgā) projektu īstenošanas 
prasībām, kā arī tika nodrošinātas 1.līmeņa kontroles prezentācijas Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
un Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C informatīvajos semināros.  
 

2.2. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze  
 
Budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 
apakšprogrammu „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” un ”Atbalsts telpiskās 
plānošanas politikas īstenošanai” ietvaros pašvaldībām tika piešķirtas mērķdotācijas. 
 

Piešķirtās mērķdotācijas rajonu griezumā 

Rajons 
Piešķirt ās 

mērķdotācijas 
2008.gadā 

Piešķirt ās 
mērķdotācijas 

2009.gadā 

Piešķirt ās 
mērķdotācijas 

2009.gadā (LVL) 
Alūksnes rajons 2 3 5500 

Aizkraukles rajons 2 3 8500 
Bauskas rajons 2 1 8250 

Cēsu rajons 5 1 7500 
Daugavpils rajons 3 1 8250 

Dobeles rajons  1 3750 
Gulbenes rajons 2   
Jelgavas rajons  2 15000 
Jēkabpils rajons 3 4 16640 
Krāslavas rajons 1   
Kuldīgas rajons 5 2 250 
Liepājas rajons 7 3 13500 
Limbažu rajons 1 1 2500 
Ludzas rajons 4 1 2500 

Madonas rajons 1   
Preiļu rajons 2 3 8500 
Rīgas rajons 6 7 39000 

Rēzeknes rajons 2 1 2100 
Saldus rajons 1   
Talsu rajons  4 17750 

Tukuma rajons 2 2 15000 
Ventspils rajons 2 3 10450 

Ogres rajons 3   
Valmieras rajons 1 3 12000 

Valkas rajons 1 2 14500 
 
Valsts budžeta apakšprogrammas „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un 
uzturēšana” pasākuma „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas 
interneta un datoru izmantošanai” ietvaros VRAA 2008.gadā nodrošināja mērķdotāciju 
finansējuma pārskaitīšanu pašvaldībām 940 900 LVL apmērā, savukārt, 2009.gadā bija 
piešķirtas un izmaksātas valsts budžeta mērķdotācijas 403 790 LVL apmērā. 
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Mērķdotācijas pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai 
bibliotēkās 

 izmaksu sadalījums pa aktivitātēm 

Aktivit ātes 
Mērķdotācijas 

izlietojums 
2008.gadā, LVL 

Mērķdotācijas 
izlietojums 

2009.gadā, LVL 
Interneta abonēšana 720 193.61 378 450.00 

Nodrošināto datubāzu abonēšanas izmaksas 43 818.33 - 

Piegādātās datortehnikas, bibliotēku 
informācijas sistēmas, servera apkopes un 
uzturēšanas izmaksas 

63 092.22 - 

Maksa par izveidotās infrastruktūras vienotā 
1.līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumiem 

99 259.28 25 340.00 

 
ERAF līdzfinansētās grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ietvaros 2009.gadā tika veiktas 37 pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās. 
 
ERAF aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centros” 2009.gadā tika pabeigta 1.atlases kārtas ietvaros 
iesniegto 27 projektu iesniegumu vērtēšana un noslēgti 23 līgumi par projektu īstenošanu 
(4 projektu iesniedzēji savus projektus atsauca), kā arī tika izsludināta 2.atlases kārta, 
kuras ietvaros tika saņemti un izvērtēti 6 projekta iesniegumi. 2009.gadā tika noslēgtas 29 
vienošanās par projektu īstenošanu un nodrošināta šo projektu īstenošanas uzraudzība.  
 

Noslēgto vienošanās skaits pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Projektu 
skaits 

Rīgas 6 
Kurzemes 5 
Zemgales 5 
Vidzemes 7 
Latgales 6 

Kopā: 29 
 
Noslēgto vienošanās skaits pa plānošanas reģioniem 2009.gadā bijavienmērīgs. 
 
2009.gadā šo projektu ietvaros:  

• radītas 108 jaunas darba vietas un saglabātas 111 esošās darba vietas; 
• uzcelti 2 bērnudārzi, bet rekonstruēti vai renovēti 8 bērnudārzi; 
• izveidotas 550 jaunas un saglabātas 1023 vietas bērnudārzos. 

 
Faktiskais bērnu skaita samazinājums rindās 2009.gadā bija 3.9%, salīdzinot ar 
2004.gada datiem. 
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Projektu ietvaros jaunizveidoto vietu skaits bērnudārzā pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Jaunizveidoto 
vietu skaits  

Rīgas 235 
Vidzemes 37 
Latgales 278 

Kopā: 550 
 

Reģionālā griezumā lielākais jaunizveidoto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs ir 
bijis Latgales plānošanas reģionā – 278 vietas, vismazākais ir bijis Vidzemes plānošanas 
reģionā – 37. Ņemot vērā, ka 2009.gadā tika pabeigti tikai 6 projekti,  jaunizveidotas 
vietas pirmsskolas izglītības iestādēs nav bijušas Kurzemes un Zemgales plānošanas 
reģionos. Lielāks jaunizveidoto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs sagaidāms 
2010.gadā. 
 
ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros 2009.gadā tika noslēgtas 43 vienošanās 
par projektu īstenošanu. 
 

Atbalstīto projektu skaits pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Projektu 
skaits 

Kurzemes 13 
Zemgales 6 
Vidzemes 13 
Latgales 11 

Kopā: 43 
 
Sadalījumā pa plānošanas reģioniem lielākais apstiprināto projektu skaits ir bijis 
Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionā, attiecīgi katrā 13 projekti, bet mazākais - 
Zemgales plānošanas reģionā – tikai 6 projekti. Saskaņā ar aktivitātes regulējošiem MK 
noteikumiem, Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām finansējums aktivitātes ietvaros 
netika paredzēts. 
 
ERAF aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 
ietvaros 2009.gadā tika noslēgtas 16 vienošanās par projektu īstenošanu. 
 

Atbalstīto projektu skaits pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Projektu 
skaits 

Rīgas 3 
Kurzemes 5 
Zemgales 2 
Vidzemes 3 
Latgales 3 

Kopā: 16 
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Visvairāk atbalstīto projektu 2009.gadā ir bijis Kurzemes plānošanas reģionā, savukārt 
vismazāk - Zemgales plānošanas reģionā. 
 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas gaitā 2009.gadā otrās 
atklātās konkursa kārtas ietvaros par projektu īstenošanu noslēgti 13 līgumi. 
 

Atklātā konkursā atbalstīto apakšprojektu skaits pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Apakšprojektu 
skaits 2008.gadā 

Apakšprojektu 
skaits 2009.gadā 

Rīgas plānošanas reģions 9 9 
Kurzemes plānošanas reģions 3 1 
Zemgales plānošanas reģions 1 1 
Vidzemes plānošanas reģions 1 0 
Latgales plānošanas reģions 1 2 
 
Sadalījumā pa plānošanas reģioniem visvairāk apstiprinātu apakšprojektu ir bijis Rīgas 
plānošanas reģionā – 9, savukārt Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionā tikai 1 
apakšprojekts. No Vidzemes plānošanas reģiona iesniegtajiem 2.uzsaukumā netika 
atbalstīts neviens apakšprojekts. 
 

Atklātā konkursā atbalstīto apakšprojektu dalījums pa jomām 

Joma Projektu skaits 
2008.gadā 

Projektu skaits 
2009.gadā 

vides aizsardzība 2 1 
ilgtspējīga attīstība 2 2 
cilvēkresursu attīstības un izglītība 2 3 
Eiropas kultūras mantojuma 
saglabāšana 

3 1 

reģionālā politika un ekonomisko 
aktivitāšu attīstība 

4 3 

Tieslietas 1 2 
veselība 1 1 

 
Sadalījumā pa jomām redzams, ka vairāk atbalstītu projektu ir bijis cilvēkresursu 
attīstības un izglītības, kā arī reģionālās politikas un ekonomisko aktivitāšu jomā – katrā 
pa 3, mazāk projektu ir bijis vides aizsardzības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas 
un veselības jomā – katrā 1 projekts. 
 

Atklātā konkursā atbalstīto apakšprojektu dalījums pēc juridiskās darbības veida 

Juridisk ā darbības forma Projektu skaits 
2008.gadā 

Projektu skaits 
2009.gadā 

valsts pārvaldes iestāde 5 1 
pašvaldība 4 2 
biedrība 2 8 
valsts aģentūra 2 1 
nodibinājums 2 1 

 
Pēc juridiskā darbības veida redzams, ka visvairāk atbalstīto projektu ir bijis biedrībām – 
8 projekti, savukārt, valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, valsts aģentūru un 
nodibinājumu  atbalstītie projekti ir bijuši tikai 1-2. 
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Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālais projekta „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 
ietvaros 2009.gada nogalē tika uzsākta iepirkuma procedūra par autobusu iegādi, kuras 
ietvaros plānots iegādāties 110 skolēnu pārvadāšanai paredzētus autobusus 59 Latvijas 
novadu pašvaldībām. 
 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros  tika īstenota aktivitāte „Kompensācija novadu 
pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 
izglītojamo braukšanas izdevumiem”. 
 
2009.gadā kompensāciju par izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem 
saņēma 40 novadu pašvaldības (vidēji 38 pašvaldības mēnesī). Kompensācijās novadu 
pašvaldībām 2009.gadā tika izmaksāti 71 768 LVL. 
 

Kompensāciju saņēmušo pašvaldību skaits pa plānošanas reģioniem 

Plānošanas reģions Pieteikumu 
skaits 

Rīgas 7 
Kurzemes 5 
Zemgales 10 
Vidzemes 9 
Latgales 9 

Kopā: 40 
 
Visvairāk pieteikumu kompensācijām par izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas 
izdevumiem saņemti no Zemgales (10 pieteikumi), Vidzemes (9 pieteikumi) un Latgales 
(9 pieteikumi) plānošanas reģionu novadu pašvaldībām. Mazāka pieteikumu iesniegšanas 
aktivitāte ir bijusi no Kurzemes plānošanas reģiona novadu pašvaldībām – 5 pieteikumi. 
 

2.3. Informācija par pakalpojumiem 
 
E – pakalpojumi 
 
Aģentūra nodrošina e-pakalpojumu infrastruktūras, ko veido Valsts informācijas sistēmu 
(turpmāk – VIS) savietotājs un Latvijas valsts portāls www.latvija.lv, attīstību un 
uzturēšanu. E-pakalpojumu infrastruktūra nodrošina vienotu platformu un koplietošanas 
resursus valsts un pašvaldību iestādām e-pakalpojumu veidošanai un sniegšanai, kā arī 
vienotu integrācijas vidi standartizētai datu apmaiņai starp VIS un pašvaldību 
informācijas sistēmu neatkarīgi no informācijas sistēmu izmantotajām tehnoloģiskām 
platformām. Izmantojot e-pakalpojumu infrastruktūru, iedzīvotājiem un juridiskām 
personām, tiek piedāvāti 27 e-pakalpojumi, kuru piegādes nodrošināšanai ir izveidotas 
saskarnes ar 7 VIS, tajā skaitā, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts adrešu reģistrs, Valsts vienotā 
datorizētā Zemesgrāmata, u.c., kā arī ar Ventspils domes un Rīgas domes informācijas 
sistēmām. 

 
E-pakalpojumu infrastruktūra nodrošina valsts un pašvaldību iestāžu sniegto informāciju 
apkopotā veidā iedzīvotājiem un uzņēmumiem par pakalpojumiem, ko tās sniedz, kādā 
veidā var saņemt valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumus, kāds ir iestādes darbalaiks 
un adrese, kādi dokumenti nepieciešami pakalpojuma saņemšanai, vai tas ir maksas 
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pakalpojums un citu pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo informāciju. Publisko 
pakalpojumu katalogā atrodami jau vairāk nekā 1000 pakalpojumu apraksti, kurus 
publicējušas 165 iestādes. 

 
Aģentūra nodrošina PVIS un tās infrastruktūras, kas ietver: 

• PVIS personu datu uzskaites apakšsistēmu (izmanto 34 pašvaldības); 
• PVIS nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas apakšsistēmu (izmanto 34 

pašvaldības); 
• dokumentu vadības sistēmu (ieviesta 13 pašvaldībās); 
• uzziņu centru (ieviests Ventspils pilsētas pašvaldībā); 
• korporatīvo e-pastu (ieviests 3 pašvaldībās); 
• pašvaldību IT kompetences centru (ieviesti 10 pašvaldībās)  

pārraudzību un uzturēšanu. 
 
PVIS ietvaros pašvaldībām tiek nodrošināta datu apmaiņa ar Iedzīvotāju reģistru, 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, Valsts adrešu reģistru, 
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru. 
 
Lai uzlabotu e-pakalpojumu pieejamību, 2009.gadā e-pakalpojumam „Dzīvesvietas 
deklarācijas iesniegšana” tika papildinātas autentifikācijas iespējas ar Internetbanku 
autentifikāciju, kas strauji palielināja šī e-pakalpojuma lietotāju skaitu. 
 
1.līmeņa finanšu kontrole 
 
VRAA veic 1.līmeņa finanšu kontroli ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” programmu ietvaros īstenoto projektu iesaistītajiem partneriem no Latvijas.  
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu 1. līmeņa finanšu kontroli, VRAA sniedza 
metodisko atbalstu un organizēja informatīvos seminārus.  
 
Informācija par VRAA sniegtajiem pakalpojumiem pieejama arī Latvijas valsts portāla 
www.latvija.lv Publisko pakalpojumu katalogā. 
 

2.4. Inform ācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas 
iniciat īvām  

 
Saskaņā ar MK lēmumu VRAA no 2009.gada 1.jūnija pārņēma Īpašu uzdevumu ministra 
elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkcijas, un ir atbildīga par e-iepirkumu un e-
pakalpojumu ieviešanu. 
 
Attīstot e-pakalpojumus, tiek veicināta efektīva, ekonomiska, atklāta, iekļaujoša un 
demokrātiska valsts pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstība, tai skaitā, valsts 
pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās informācijas un e-
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot valsts reģistru attīstību un integrāciju, 
samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību 
iestādēm, kā arī palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes darbā un 
iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos. 
 
Ar interneta starpniecību iedzīvotāji un uzņēmumi pakalpojumus var saņemt ātrāk un 
ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no iestāžu darba laika un atrašanās vietas. 
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Struktūrfondu plānošanas periodā 2007.–2013.gadam tiek turpināta jaunu e-pakalpojumu 
ieviešana un attīstība. 
 
Lai nodrošinātu e-pakalpojumu darbību un attīstību, VRAA 2009.gadā uzsāka trīs ERAF 
līdzfinansētu projektu realizāciju. 
 
Projekts „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”  
 
Projekta mērķis ir izveidot vienotu vidi publiskās pārvaldes elektronisko dokumentu 
apritei, kas nodrošinās unificētu, sadarbspējīgu, drošu un automatizējamu elektronisko 
dokumentu apriti starp publiskās pārvaldes iestādēm, kā pilotprojektu šai videi nodrošinot 
vairāku iestāžu dokumentu vadības sistēmu pieslēgumu.  
 
Projekta ietvaros izstrādātā publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 
integrācijas vide samazinās roku darba apjomu publiskās pārvaldes iestāžu dokumentu 
aprites (t.sk. arhivēšanas) nodrošināšanai, tādējādi vidējā un ilgtermiņā optimizējot šos 
procesus gan saziņas ātruma un drošuma, gan darbaspēka resursu efektīvas izmantošanas, 
gan izmaksu efektivitātes ziņā.  
 
Projekts „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” 
 
Projekta mērķis ir veicināt valsts pakalpojumu pieejamību, izstrādājot un ieviešot jaunus 
e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt e-pakalpojumu koplietošanas infrastruktūras un 
Latvijas valsts portāla kā valsts pārvaldes vienotā elektroniskā kontaktpunkta attīstību. 
 
Īstenojot projektu, tiks uzlabota publiskās pārvaldes efektivitāte, veicināta publisko 
pakalpojumu elektronizācija, attīstība, pieejamība un kvalitāte, samazināts 
administratīvais slogs iedzīvotājiem un komersantiem, palielinātas iespējas iedzīvotājiem 
iesaistīties sabiedriskajos procesos un attīstītas informācijas sistēmas, kas paredzētas 
visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu 
saskaņotību un integrāciju. 
 
Projekts „Vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĢIS integrācija” 
 
Projekta mērķis ir izveidot  vienotu pieejas punktu dažādu ģeotelpisko datu turētāju 
(valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī uzņēmumu) informācijai un pakalpojumiem. 
 
Īstenojot projektu, tiks izveidoti ģeotelpiskās informācijas pamatpakalpojumi (meklēšana; 
skatīšanās; lejupielāde; transformācija). Tiks izveidota infrastruktūra ģeotelpiskās 
informācijas apmaiņai un e-pakalpojumu veidošanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāti 
ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi sadarbībā ar projekta partneriem: Valsts zemes 
dienestu, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Latvijas Vides un meteoroloģijas 
aģentūru, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Kurzemes plānošanas reģionu, 
Ventspils pilsētas domi un VAS “Latvijas valsts autoceļi”.  Plānoto pakalpojumu 
mērķauditorija būs gan Latvijas iedzīvotāji, gan uzņēmēji un valsts un pašvaldību 
iestādes. 
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2.5. Pārskats par VRAA vadības un darbības uzlabošanas sistēmām  
 
VRAA kontroles un vadības sistēma 
 
VRAA kvalitātes vadība ir izveidota saskaņā ar MK 2001.gada 4.decembra noteikumiem 
Nr.501 "Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs" 
un MK 2001.gada 11.decembra ieteikumiem Nr.1 "Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs", kas apraksta pamatprasības, kuras ir jāievēro, 
izveidojot kvalitātes vadības sistēmu. VRAA direktors ir atbildīgs par visaptverošas un 
efektīvas kvalitātes sistēmas izveidošanu, kā arī par pastāvīgu kvalitātes vadības sistēmas 
uzlabošanu un pārraudzību. 
 
Lai nodrošinātu sekmīgu valsts un citu finanšu instrumentu programmu ieviešanu un 
uzraudzību, VRAA kvalitātes vadības sistēma veidota, ņemot vērā tai deleģēto funkciju 
apjomu un sarežģītību, darbības riskus, kā arī citus faktorus, kas saistīti ar VRAA 
darbības mērķu sasniegšanu. Izveidotā kvalitātes vadības sistēma veicina stratēģisko 
mērķu sasniegšanu, resursu aizsardzību, kontroles pasākumu izveidošanu un uzturēšanu. 
Tā sniedz pamatotu pārliecību par to, ka VRAA izvirzītos uzdevumus pilda atbilstoši 
stratēģiskajiem mērķiem un 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 tiek nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, balstoties uz 
visaptverošiem kvalitātes vadības pamatelementiem:  
• kontroles vide – VRAA struktūra, struktūrvienību uzdevumu sadalījums, ierēdņu 

un darbinieku amatu apraksti, iekšējās kārtības noteikumi; 
• cilvēkresursu attīstības politika; 
• procesu vadība un uzraudzība – procesu aprakstošie iekšējie normatīvie 

dokumenti, iekšējais audits (sākot ar 2009.gada 1.jūniju tika centralizēta iekšējā 
audita funkcija un tā iekļauta RAPLM Audita departamenta darba apjomā); 

• darba izpildījuma un risku novērtējums – VRAA un struktūrvienību darba plāni 
un to izpildes atskaites, ierēdņu un darbinieku darbības novērtējums, risku vadības 
metodika un risku vadības plāns, korupcijas novēršanas plāns; 

• informācija un saziņa – regulāra ierēdņu un darbinieku informēšana, dokumentu 
aprites un uzglabāšanas sistēma; 

• finanšu efektivitāte un materiāltehniskais nodrošinājums – efektīva finanšu 
resursu plānošana un izmaksu pārraudzība, materiāltehniskās bāzes 
nodrošināšana. 

 
VRAA Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana  

2009.gada nogalē tika parakstīts līgums par projekta „Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
labas pārvaldības principiem” īstenošanu, kura ietvaros tiks izvērtēta iepriekšminētā 
sistēma un veikta tās pilnveide atbilstoši kvalitātes vadītāja ieteikumiem, kā arī veiktas 
darbinieku apmācības par kvalitātes vadības sistēmas jautājumiem.  Projekts 
uzsākts2010.gadā.  
 
Kvalitātes vadības dokumentu reģistrs 

VRAA veicamo funkciju nodrošināšanai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas 
nodrošina VRAA darbības caurskatāmību un nosaka atbildīgo darbinieku rīcību funkciju 
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veikšanai. Visi iekšējie normatīvie akti atbilst LR un ES tiesību aktiem un tiek regulāri 
aktualizēti, ņemot vērā izmaiņas šajos tiesību aktos. 
 
Ņemot vērā apstiprinātos iekšējos normatīvo aktu grozījumus, regulāri tiek aktualizēts 
kvalitātes vadības dokumentu reģistrs, kur tiek apkopota informācija par VRAA 
iekšējiem kvalitātes vadības dokumentiem. 
 
VRAA informācijas sistēma 

VRAA ES fondu projektu administrēšanai tiek izmantota Projektu datu informācijas 
sistēma, kura regulāri tiek pilnveidota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta 
iespēja izmantot Projektu datu informācijas sistēmu arī ārpus VRAA telpām, tādējādi 
nodrošinot RAPLM iespēju izmantot šo sistēmu.  
 
Risku vadība 

2009.gadā tika ievērojami pilnveidots risku vadības process VRAA, izstrādājot jaunu 
procedūru, kuras ietvaros preventīvi tiek vērtēti iespējamie VRAA darbības riski un 
izstrādāts risku vadības plāns aktuālajam gadam. Risku vadības procesu VRAA 
nodrošina risku vadītājs un risku vadības darba grupa, reizi gadā aktualizējot VRAA 
risku vadības plānu un divreiz gadā nodrošinot informācijas apkopošanu par risku 
vadības plāna izpildi. 
 
Iespējamās korupcijas novēršanas pasākumi 

Saskaņā ar VRAA 2009. gada 10. decembra rīkojumu Nr. 7.1-2/78 „Par pretkorupcijas 
pasākumu plāna apstiprināšanu” ir apstiprināts aktualizētais VRAA organizatoriskais 
pretkorupcijas pasākumu plāns. 
 
2009. gada 23. februārī apstiprināta VRAA kārtība Nr. 4. „Ētikas kodekss”, ar kuru tiek 
iepazīstinātas VRAA amatpersonas. Ētikas kodekss nosaka ne tikai amatpersonu un 
darbinieku uzvedības noteikumus, bet arī amatpersonu pienākumus komunikācijā ar 
lobētājiem, kurus ir būtiski ievērot, vērtējot VRAA saņemto  projektu iesniegumus vai 
pieteikumus dalībai publisko iepirkumu procedūrās. 
 
Uzsākot civildienesta attiecības ar VRAA, amatpersonas tiek iepazīstinātas ar VRAA 
2008. gada 8. augusta kārtību 1-03/10 „Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras amatpersonas ievēro likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā””. 
 
Regulāri tiek veikta VRAA amatpersonu iesniegto valsts amatpersonu deklarāciju 
pārbaude un kontrolēta VRAA valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana saskaņā ar 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 
 
 

3. BUDŽETA INFORM ĀCIJA 
 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)  
(latos) 

  Nr. p.k.    Gada sākumā  Gada beigās 
 1.  Aktīvi: 3 520 643 39 882 568 
 1.1.  ilgtermiņa ieguldījumi 409 538 3 877 210 
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 1.2.  apgrozāmie līdzekļi 3 111 105 36 005 358 
 2.  Pasīvi: 3 520 643 39 882 568 
 2.1.  budžeta izpildes rezultāts 3 448 310 39 599 682 
 2.2.  kreditori 72 333 282 886 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 22.01.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

2 490 432 1 932 063 1 968 961 

 1.1.  dotācijas 2 409 610 1 823 481 1 823 481 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība 80 822 108 582 145 480 
 2.  Izdevumi (kopā): 2 123 006 1 958 623 1 661 702 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
1 979 542 1 818 298 1 572 003 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 979 542 1 818 298 1 572 003 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
143 464 140 325 89 699 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 22.01.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Administrētas ES struktūrfondu programmas, 
skaits 

8 8 

Nodrošināta sekretariāta VASAB uzņemošās 
institūcijas funkcija, skaits 

1 1 

Nodrošināta ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības programmas 2007.-
2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas 
biroja uzņemošās institūcijas funkcija, skaits 

1 1 

Nodrošināta ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas un 
Centrālā Baltija jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības programmu Informācijas punktu 
uzņemošās institūcijas funkcija, skaits 

2 2 

Sagatavots pārskatu par reģionālo attīstību Latvijā, 
skaits 

1 1 

Organizēti semināri par reģionālās attīstības un 
finansējuma saņemšanas jautājumiem, skaits 

25 3* 

 Reģionālās attīstības programmu un projektu datu 1 1 
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bāzes uzturēšana, skaits 
Veikta 1. līmeņa finanšu kontrole ES 
struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” programmu projektiem, pārbaudīto 
projekta progresa pārskatu un konsolidēto 
projektu progresa pārskatu skaits 

268 146** 

 
* Semināru skaits par reģionālās attīstības un finansējuma saņemšanas jautājumiem 
finanšu līdzekļu trūkuma dēļ tika samazināts, jo valsts iestādēm būtiski tika samazināts 
budžets un VRAA Tehniskās palīdzības projekta ietvaros 2009.gada vidū, uz noteikumu 
par aktivitātes īstenošanu grozījumu stāšanos spēkā brīdi, tika pārsniegti jaunie noteiktie 
publicitātes aktivitāšu īstenošanas limiti. 
** Rezultatīvais rādītājs netika izpildīts pilnā apmērā, jo Teritoriālās sadarbības 
programmu projektu pārskati tika iesniegti mazākā apjomā, t.sk., dēļ Finansēšanas 
līgumu parakstīšanas aizkavēšanās starp Vadošo iestādi un Vadošo partneri. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 22.02.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība  

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

873 177 40 000 40 000 

 1.1.  dotācijas 873 177 40 000 40 000 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 871 162 40 000 40 000 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
871 162  40 000 40 000 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

871 162 40 000 40 000 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi    
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
   

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 22.02.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība  

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināta uzņēmējdarbības atbalsta programmu 
ieviešana, administrēto programmu skaits 3 3 
Ieviesti un uzraudzīti projekti valsts atbalsta 
programmu ietvaros, skaits 124 124 
Uzraudzīti projekti ES struktūrfondu grantu 
shēmā „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu 
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”, skaits    170 168* 
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* ES struktūrfondu grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ietvaros finansējuma saņēmēju maksātnespējas dēļ, VRAA 
vienpusēji pārtrauca 2 līgumu darbību pirms termiņa. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 22.03.00 Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekti 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 16 425 16 425 

 1.1.  dotācijas  16 425 16 425 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā):  16 425 8 940 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
 16 425 8 940 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi  16 425 8 940 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
   

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 22.03.00 Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekti 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināta Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas individuālā projekta „Pašvaldību 
aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku 
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta 
pasākumus” ieviešana, skaits 1 1 

 
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

Programmai 23.00.00 Teritoriālā sadarbība 
(latos) 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 401 112 505 528 530 218 
 dotācijas  49 026 49 026 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi    
 ārvalstu finanšu palīdzība 401 112 456 502 481 192 
 Izdevumi (kopā): 229 675 505 528 279 728 
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 uzturēšanas izdevumi (kopā) 
 

203 767 470 739 277 907 

subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās 

   

pārējie uzturēšanas izdevumi 203 767 470 739 277 907 
 izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā): 25 908 34 789 1 821 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 23.00.00 Teritoriālā sadarbība  

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināta ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. 
gada Apvienotā tehniskā sekretariāta uzņemošās 
institūcijas funkcija, skaits 1 1 
Realizēts projekts Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības programmas ietvaros, 
skaits 1 1 
Nodrošināta ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” Igaunijas - Latvijas – 
Krievijas programmas darbība, skaits 1 0* 

 
* ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas - Latvijas – 
Krievijas programmas darbība tika uzsākta 2010.gadā. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 24.00.00 Norvēģijas finanšu instruments  

(latos) 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 151 485 368 941 368 941 
 dotācijas 47 381 83 857 83 857 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi    
 transferti 104 104 285 084 285 084 
 Izdevumi (kopā): 98 472 421 722 358 732 
 uzturēšanas izdevumi (kopā) 
 

96 377 421 722 358 732 

subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās 

60 380 397 489  334 501 

pārējie uzturēšanas izdevumi 35 997 24 233 24 231 
 izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā): 2 095   
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 
Programmai 24.00.00 Norvēģijas finanšu instruments  

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 

perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Grantu shēmas ietvaros „Īstermiņa ekspertu 
fonds” ietvaros atbalstīti un ieviesti projekti, 
skaits  27 13* 
 

* 2009.gadā tika izvērtēti otrās atklātās konkursa kārtas ietvaros iesniegtie 59 
apakšprojektu iesniegumi, no kuriem tika atbalstīti 13 apakšprojekti. Pārsvarā projektos 
bija pieprasīta maksimālā līdzfinansējuma summa, tāpēc, neskatoties uz to, ka vērtēšanas 
kritērijiem atbilstošo projektu skaits bija lielāks, tika apstiprināti tikai 13 projekti par visu 
programmai paredzēto finansējumu. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 25.02.00 Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

18 776 523 12 166 777 12 166 777 

 1.1.  dotācijas 18 776 523 12 166 777 12 166 777 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 18 773 760 12 166 777 12 166 777 
 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): 
18 773 760 12 166 777 12 166 777 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 25.02.00 Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Izmaksātas mērķdotācijas pašvaldību investīciju 
projektiem, skaits un uzraudzīti projekti, skaits 128; 156 71*; 227 

 
* Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” samazināts 
programmas finansējuma apmērs un sekojoši arī projektu skaits, kuri tiek finansēti no šīs  
programmas. 
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2009.gadā apakšprogrammas 25.02.„Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” ietvaros 
no 128 apstiprinātajiem pašvaldību investīciju projektiem mērķdotāciju avansa 
maksājumi veikti 64 projektiem un gala maksājums veikts 18 projektiem. Pēc budžeta 
grozījumiem  pilnībā vai daļēji tika  finansēti 74 projekti par kopējo finansējumu 
12 166 177 LVL. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 25.05.01 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas uzturēšana 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

67 586 425 460 425 460 

 1.1.  dotācijas 67 586 425 460 425 460 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 65 332 425 460 412 364 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
65 332 413 600 400 512 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 65 332 413 600  400 512 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
 11 860 11 852 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 25.05.01 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas uzturēšana 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiņa 
starp pašvaldībām un valsts datu bāzēm, datu 
bāžu skaits 3 3 
Pašvaldību kompetenču centru informācijas 
tehnoloģijas darbības nodrošināšana un metodiskā 
vadība, skaits 10 10 

 
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

Programmai 25.05.02 Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas 
interneta un datora izmantošanai 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

940 900 403 790 403 790 



VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA    2009.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

29 

 

 1.1.  dotācijas 940 900 403 790 403 790 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 940 782 403 790 403 790 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
940 782 403 790 403 790 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 940 782 403 790 403 790 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
   

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 25.05.02 Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas 
interneta un datora izmantošanai 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināts pašvaldību publiskajām bibliotēkām 
bezmaksas interneta pieslēgums un iedzīvotājiem 
bezmaksas datoru izmantošana, pieslēgums % no 
kopējā skaita 100% 100% 

 
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

Programmai 25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai 
 (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

600 000 350 000 350 000 

 1.1.  dotācijas 600 000 350 000 350 000 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 600 000 350 000 350 000 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
600 000 350 000 350 000 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 600 000 350 000 350 000 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 
Programmai 25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 

perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Izmaksātas un uzraudzītas mērķdotācijas 
pašvaldību teritorijas plānojumu vai to grozījumu 
izstrādei, skaits 100 103* 

 
* Pieejamā finansējuma ietvaros pieprasījumus mērķdotācijas saņemšanai iesniedza 
vairāk pašvaldību nekā bija plānots gada sākumā. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 26.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda  

2007.-2013.g.finansējuma īstenošanai 
 (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 56 249 444 56 249 444 

 1.1.  dotācijas  56 249 444 56 249 444 
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā):  56 249 444 56 023 397 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
 511 344 356 911 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi  511 344 356 911 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
 55 738 100 55 666 486 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 26.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda  
2007.-2013.g.finansējuma īstenošanai 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 

perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Jaunuzceltas un renovētas pirmsskolas izglītības 
iestādes, skaits 24 10* 
Darbības programmas „Infrastruktūras un 
pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu 
un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu 
ieviešana, skaits 5 7** 
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* Vairākiem projektiem tika veikti līguma grozījumi, pagarinot projektu ieviešanas 
termiņu. Rādītāju izpilde tiks nodrošināta 2010.gadā. 
** 2009.gadā ir uzsākta 7 projektu īstenošana. Saskaņā ar noslēgtajām vienošanās par 
projektu īstenošanu šiem projektiem jābūt ieviestiem 2011. un 2012. gados. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 27.00.00 Politiku veidošana un vadība 

(latos) 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 18 889 468 758 419 744 
 dotācijas 18 889 356 309 356 309 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi    
 ārvalstu finanšu palīdzība  112 449 63 435 
 Izdevumi (kopā): 16 011 486 890 388 676 
 uzturēšanas izdevumi (kopā) 
 

16 011 484 290 388 066 

subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas 
starptautiskajās organizācijās 

 18 132 18 132 

pārējie uzturēšanas izdevumi 16 011 466 158 369 934 
 izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):  2 600 610 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 27.00.00 Politiku veidošana un vadība 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Valsts informācijas sistēmu savietotājam 
pieslēgtas VIS, skaits 7 11* 
Pieejamie e –pakalpojumi portālā www.latvija.lv , 
skaits 28 27** 
Ieviesto jaunu preču grupu skaits elektronisko 
iepirkumu katalogā, skaits 1 1 

 
* Lai nodrošinātu nepieciešamo funkcionalitāti e-pakalpojumu darbībai, bija 
nepieciešams pieslēgties vairāk informācijas sistēmām nekā tika plānots. 
** T ūrisma likuma grozījumos, kas stājās spēkā 01.07.2009., tika noteikts, ka tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem nav jāveic reģistrācija portālā www.latvija.lv. 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
Programmai 12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

2 158 968 400 000 400 000 

 1.1.  dotācijas 2 158 968 400 000 400 000 
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 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

   

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība    
 2.  Izdevumi (kopā): 2 158 968 400 000 400 000 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
2 158 968 400 000 400 000 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 2 158 968 400 000 400 000 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
   

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Izmaksātas un uzraudzītas mērķdotācijas, skaits 9; 12 1*; 13 
 
* Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” samazināts 
programmas finansējuma apmērs, tādēļ arī pasākumu skaits, kuri tiek finansēti no šīs 
programmas. Rezultātā tika izmaksāta tikai viena mērķdotācija. 
 

Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektu Rīgas biroja uzturēšana 
(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

262 831 15 716 15 716 

 1.1.  dotācijas    
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 
Baltijas jūras reģiona INTERREG III B projektu Rīgas biroja uzturēšana 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

262 831 15 716 15 716 

 1.1.  dotācijas    
 1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
   

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu juridiskajām personām 

262 831 15 716 15 716 

 2.  Izdevumi (kopā): 248 551 31 254 24 841 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 248 551 21 488 19 662 
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2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 248 551 21 488 19 662 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
 9 766 5 179 

 
VASAB sekretariāta uzturēšana 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

   

 1.1.  dotācijas    
 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 
   

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu fiziskajām personām 

   

 2.  Izdevumi (kopā): 5 489 40 452 1 826 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
5 489 39 952 1 366 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 5 489 39 952 1 366 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
 500 460 

 
Centrālā Baltijas jūras reģionu pārrobežu sadarbības programma 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

35 140 31 205 31 205 

 1.1.  dotācijas    
 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 
35 140 31 205 31 205 

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu fiziskajām personām 

   

 2.  Izdevumi (kopā): 27 711 38 634 33 923 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
25 947 37 634 33 923 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 25 947 37 634 33 923 
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 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 
(kopā): 

1 764 1 000  

 
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

34 409 28 214 28 214 

 1.1.  dotācijas    
 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 
34 409 28 214 28 214 

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu fiziskajām personām 

   

 2.  Izdevumi (kopā): 18 021 44 603 31 451 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
16 616 43 603 31 110 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 16 616 43 603 31 110 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
1 405 1 000 341 

 
Baltijas jūras reģiona programma 

(latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 151 835 151 835 

 1.1.  dotācijas    
 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 
 151 835 151 835 

 1.3.  ziedojumi un dāvinājumi no 
ārvalstu fiziskajām personām 

   

 2.  Izdevumi (kopā):  151 835 91 153 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 

 
 137 835 91 153 

2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

   

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi  137 835 91 153 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
 14 000  
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4. STARPTAUTISK Ā SADARBĪBA, VEIKTIE P ĒTĪJUMI UN TO 
GALVENIE REZULT ĀTI 

 
4.1. Starptautiskā sadarbība 

 
Baltijas Jūras reģiona programmas projekts „BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības 
stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus 
galvaspilsētām” 
 
Projekts „BSR InnoReg” tika apstiprināts 2008.gadā, un tā darbības laiks ir no 2009.gada 
janvāra līdz 2011.gada jūlijam. Projekta mērķis ir uzlabot inovācijas pārvaldību un 
sekmēt inovāciju veicinošas vides izveidi Baltijas reģionos ārpus galvaspilsētām, 
analizējot reģionu iespējas un izveidojot kopēju reģiona attīstības vīziju. Projekta 
kopējais finansējums ir 2 393 063 EUR. VRAA kā partnera kopējais līdzfinansējums 
projektā ir 97 885 EUR. 
 
Pārskata periodā tika veikta sadarbības līguma sagatavošana un parakstīšana ar projekta 
vadošo partneri - Baltijas institūtu Somijā, kā arī apkopota nepieciešamās informācija 
projekta uzsākšanai, kā arī projekta darba plāna papildināšana un iesniegšana. 
 
Nozīmīgākās aktivitātes projekta ietvaros šajā pārskata periodā ir: 

• projekta reģionālais seminārs „Starptautiskā sadarbība reģionu inovatīvai 
attīstībai” Jelgavā; 

• seminārs „Reģionu stratēģijas un reģionu profili. Ieteikumi un labās prakses  
piemēru analīze” ar Somijas un Vācijas ekspertu piedalīšanos; 

• divi reģionālie semināri – Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos; 
• VRAA darbinieku dalība projekta uzsākšanas sanāksmē Somijā, projekta ietvaros 

rīkotajās apmācībās Somijā un projekta partneru sanāksmē Rostokā (Vācija); 
• sagatavota un iesniegta atskaite par 1.pārskata periodu; 
• par projekta aktivitātēm sagatavotas un izsūtītas preses relīzes plašsaziņas 

pārstāvjiem. 
 
Regulāri tika sagatavota nepieciešamā informācija projekta ietvaros plānotajām 
aktivitātēm, nodrošināta izstrādāto dokumentu projektu komentēšana un papildus 
informācijas sniegšana, kā arī nodrošināta Latvijas puses partneru (Latvijas Tehnoloģiskā 
centra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, plānošanas reģionu) dalība projekta 
aktivitātēs. 
 
INTERREG IV C programmas projekts „Starpreģionālās partnerības platforma”  
 
2009.gadā VRAA strādāja pie projekta „Starpreģionālās partnerības platforma” 
(„Interregional Partnership Platform”) pieteikuma sagatavošanas iesniegšanai 
INTERREG IVC programmā.  
 
IPP projekts tika apstiprināts 2009.gada novembrī. Projekta vadošais partneris ir Vācijas 
Saksijas-Anhaltes pavalsts un pārējie projekta partneri pārstāv Latvijas, Ungārijas 
(Ziemeļungārija) un Spānijas (Valensija) reģionus. Projekts ilgs no 2010.gada janvāra 
līdz 2012.gada decembrim.  
 
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot reģionu inovācijas kapacitāti un aktivitāti ES un citu 
starptautisko programmu finansējuma piesaistē. Lai to sekmētu, tiks veicināta vietējā un 
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reģionālā līmeņa iestāžu/organizāciju aktivitāte starptautiskā līmenī, īstenojot projektus 
sadarbībā ar citu valstu partneriem.  
 
Plānotās aktivitātes ir šādas: 

• identificēt labās prakses piemērus un trūkumus inovācijas attīstībai projekta 
partnervalstīs; 

• vienota labās prakses analīzes (benchmark) un monitoringa instrumenta 
izveide, ar kura palīdzību regulāri tiktu novērtēta MVU, pētniecības institūtu, 
pašvaldību un plānošanas reģionu līdzdalība starptautiskajā „know-how” 
ieviešanā; 

• pieredzes apmaiņa starp partnervalstīm; 
• divu veiksmīgāko labās prakses piemēru īstenošana pilotprojektos – viens ir 

vērsts uz pašvaldībām, otrs – uz uzņēmējdarbību, lai veicinātu partnerību 
izveidi un celtu reģionu kapacitāti; 

• IT instrumenta ieviešana, ar kura starpniecību tiktu uzlabota līdzdalība 
starptautiskās un ES programmās; 

• rīcības plāns galvenajiem attīstības virzieniem. Tajā tiktu apkopotas politikas 
rekomendācijas inovācijas jomā un sadarbībā, kā arī iezīmēti strukturālo 
fondu politikas galvenie attīstības virzieni.  

 
VRAA ir atbildīgais partneris par vienu no darba komponentēm. VRAA dalība šajā 
projektā palīdzēs Latvijas reģionālās plānošanas reģioniem un pašvaldībām uzlabot spēju 
efektīvāk izmantot ES un citu starptautisku programmu finansējumu, kā arī izmantot savā 
darbā starptautisko praksi. 
 
Projekta ietvaros monitoringa instrumentā ietvertie dati būtu izmantojami reģionu 
attīstības novērtēšanai un plānošanai. Projekts veicinās sadarbību ar pašvaldībām, 
pētniecības iestādēm un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām citās valstīs. 
 
Projekta kopējais finansējums ir 1 137 700 EUR, no kuriem 177 800 EUR ir VRAA kā 
partnera finansējums projektā. 
 
Sadarbība ar Vācijas federālo zemi Saksiju-Anhalti 
 
Kopš 2006.gada nogales VRAA sadarbojas ar Vācijas federālo zemi Saksiju-Anhalti. 
2009.gadā VRAA pārstāvji organizēja un kopā ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministra delegāciju devās vizītē uz Saksiju–Anhalti, lai piedalītos konferencē „20 Years 
Fall of the Wall – Dimensions of Change – We in Europe”, kas bija veltīta ES 
struktūrfondu līdzšinējās pieredzes izvērtēšanai, kā arī diskusijai par prioritātēm nākotnes 
kohēzijas politikas ietvaros. 
 
Vizītes laikā notika arī plānotā INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības 
platforma” partneru tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas tuvākās aktivitātes līdz projekta 
uzsākšanai un iespējamie problēmjautājumi. Sadarbības ietvaros plānojas kopīgu 
semināru organizēšana, iesaistot abu valstu pašvaldību pārstāvjus un citas ieinteresētās 
puses.  
 
Sadarbības līgums ministru līmenī tika parakstīts 2008,gada novembrī un uz tā pamata 
tiek organizēta starpvalstu sadarbība.  
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ESPON nacionālais kontaktpunkts 
 
VRAA ir ESPON programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā. Tā uzdevums ir 
nodrošināt ESPON darbību Latvijā, sniegt atzinumus par ESPON programmas projektu 
ziņojumiem, koordinēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON tematikā, izplatīt ESPON 
pētījumu rezultātus, kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos, semināros un 
kontaktpunktu sanāksmēs. ESPON programmas uzraudzības komitejā Latviju pārstāv 
RAPLM. 
 
VRAA pārskata periodā izveidoja ESPON sadarbības tīklu, kas ietver augstskolu, 
pētniecības institūtu, valsts iestāžu un citu ieinteresēto pušu pārstāvjus. Regulāri 
aktualizēta informācija par ESPON jautājumiem VRAA mājas lapā un izplatīta ESPON 
sadarbības tīkla dalībniekiem Latvijā.  
 

4.2. Analītiskais darbs 
 
VRAA analītiskais darbs ir vērsts uz teritoriju attīstības novērtēšanu, attīstības tendenču 
noteikšanu un attīstības atbalsta instrumentu ietekmes analīzi. VRAA ir vienīgā 
institūcija valstī, kura attīstības procesus analizē teritoriālā aspektā, t.i., aplūkojot valsts 
teritorijās norisošos procesus un to tendences reģionu un pašvaldību līmenī. VRAA 
nodrošina arī teritoriju attīstības indeksa aprēķināšanu. Tādējādi politikas veidotāji var 
iegūt objektīvu un ticamu informāciju par reģionālās attīstības procesiem valstī. Savukārt, 
pašvaldībām šī informācija ļauj novērtēt savas teritorijas attīstības tendences, 
priekšrocības un iespējamos riskus.  
 
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēma 

 
2009.gada februārī tika apstiprināts ERAF projekts „Reģionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas informācijas sistēmas (turpmāk - RAUNIS) izstrāde un ieviešana – 1.kārta”. 
Projekts paredz līdz 2011.gada beigām izveidot publiski pieejamu informācijas sistēmu, 
kura tās lietotājiem sniegs iespēju iepazīties ar valsts teritoriju attīstību raksturojošajiem 
rādītājiem, kā arī ekspertu vērtējumu par attīstības tendencēm. 
 
Paralēli projekta dokumentācijas sagatavošanai 2008. gada novembrī tika uzsākts un 
2009. gada augustā pabeigts pētījums „Reģionālās politikas un teritoriju attīstības 
novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi”, kura rezultātā tika noskaidrots, ka jāveic 
būtiskas izmaiņas 2007. gadā sagatavotajā RAUNIS izstrādes dokumentācijā. Pētījumu 
veikušie eksperti piedāvāja samazināt lietojamo rādītāju skaitu un atteikties no dažiem 
funkcionalitātes elementiem, kā arī izveidot jaunu teritoriju attīstības atšķirību 
novērtēšanas un pakalpojumu pieejamības vērtēšanas metodoloģiju. 
 
Tā kā kvalitatīvu izmaiņu veikšanai bija nepieciešams laiks, tad projekta fiziskā 
uzsākšana tika pārcelta uz 2010.gada jūliju, neietekmējot projekta beigu termiņus.  
 
Iestādes analītiskais un pētnieciskais darbs, to galvenie rezultāti 
 
VRAA Analīzes un pētniecības koordinācijas nodaļa veic tematiskos pētījumus, kas 
saistīti ar reģionālās attīstības procesiem valstī, ņemot vērā reģionālās politikas 
novērtēšanai un valsts attīstības plānošanai nepieciešamo informāciju. Tematisko 
pētījumu galvenais mērķis ir nodrošināt politikas veidotājus ar nepieciešamo informāciju 
reģionālās politikas izstrādei un pilnveidošanai. 
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VRAA koordinē un daļēji iesaistās tematisko pētījumu izpildē, nodrošinot pētījuma 
veicējus ar datiem, kā arī savas kompetences ietvaros izstrādājot atsevišķas pētījumu 
daļas. Analītiskais un pētniecības koordinācijas darbs tiek veikts, lai atbalstītu reģionālās 
attīstības politikas plānošanas un veidošanas procesu, kas ir neatņemama un 
nedeleģējama valsts pārvaldes funkcija.  
 
2009.gadā tika pabeigti četri 2008.gadā pasūtītie pētījumi, kas saistīti ar teritoriju 
attīstības analīzi. Sagatavotie pētījumi ir pamats gan mērķtiecīgai politikas īstenošanai, 
gan precīzākai teritoriju attīstības uzraudzībai un novērtēšanai.  
 
Pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2008” 
 
2009.gadā VRAA kopā ar piesaistītiem ekspertiem - zinātniekiem sagatavoja izdošanai 
gadskārtējo pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 2008”. Pārskats sagatavots latviešu un 
angļu valodā. 
 
Pārskatā tiek analizēti reģionālās attīstības procesi valstī tās teritoriālā griezumā,  
apkopoti attīstības pamatrādītāji par Latvijas teritoriālajām vienībām un to grupām – 
plānošanas reģioniem, rajoniem, pilsētām, pagastiem, novadiem, pilsētu un lauku 
pašvaldību grupām.  
 
Latvijas teritoriju attīstības raksturošanai izmantota iespējami plaša teritoriālās statistikas 
informācija, kas iegūta no dažādiem avotiem un nodrošina pētnieciski pamatotu analīzi. 
Pārskatā iekļautā informācija ļauj veikt teritoriju attīstības savstarpējo analīzi, salīdzināt 
konkrētas teritorijas attīstību raksturojošo rādītāju vērtības ar rādītāju vidējām vērtībām 
gan reģionā, gan valstī, kā arī izpētīt sakarības starp atsevišķiem rādītājiem. 
 
Teritoriju attīstība analizēta, tendences un sakarības noteiktas, novērojot rādītāju 
izmaiņas piecu gadu dinamikā (no 2003. līdz 2007. gadam). Izdevumā raksturotas arī 
galvenās analīzes metodes, tai skaitā, jau desmit gados aprobētā teritoriju attīstības 
indeksa aprēķināšanas metodika, kā arī piedāvāti varianti attīstības indeksa aprēķina 
pilnveidošanai. 
 
Pārskatā ietvertā informācija raksturo demogrāfisko situāciju un ekonomisko attīstību, 
rāda attīstības tendenču pārmaiņas, iezīmē vispārējo attīstību veicinošos un kavējošos 
faktorus. 
 
Grāmatas 6.izdevumā, salīdzinot ar iepriekšējiem izdevumiem, ir vairākas galvenās 
novitātes: 

• Latvijas vieta atainota pēc attīstību raksturojošiem pamatrādītājiem divu valstu 
grupu vidū. Pirmkārt, salīdzinājumā ar jaunajām, kopš 2004.gada ES uzņemtajām 
dalībvalstīm, otrkārt, - salīdzinājumā ar Baltijas jūras baseina reģiona valstīm; 

• aplūkota Latvijas reģionālās attīstības politika un tās īstenošana pirms un pēc 
Latvijas iestāšanās ES; 

• raksturoti teritorijas attīstības līmeņa atšķirību ģeogrāfiskās sakarības; sniegti 
priekšlikumi teritoriju attīstības līmeņa izlīdzināšanai; 

• apkopoti pašvaldību budžetu ieņēmumu un izdevumu galvenie rādītāji; 
• pirmo reizi publicēti dati par jaunajām, administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros izveidotajām vietējām pašvaldībām;  
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• novērtētas Latvijas administratīvo teritoriju attīstības līmeņa mērīšanas iespējas 
pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

 
Pārskatā iekļauts liels skaits karšu, kurās teritoriāli atspoguļoti statistikas dati un to 
izmaiņas laika gaitā. VRAA izdotais pārskats ir vienīgais izdevums valstī, kas sniedz 
informāciju un analīzi par Latvijas teritoriālajām vienībām. Pārskats paredzēts politiku 
veidotājiem, pašvaldību vadītājiem, plānošanas reģionu attīstības aģentūru darbiniekiem, 
zinātniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem, kā arī pārējiem, kurus interesē 
Latvijas teritoriju attīstība un dažādība sociālekonomiskā skatījumā. 
 

4.3. Veiktie un pasūtītie pētījumi un to galvenie rezultāti 
 
Pētījums „Priekšlikumu sagatavošana Latvijas pilsētu politikas izstrādei” 
 
2009.gada jūlij ā tika pabeigts 2008.gada oktobrī uzsāktais pētījums „Priekšlikumu 
sagatavošana Latvijas pilsētu politikas izstrādei”. Tā mērķis bija izstrādāt priekšlikumus 
Latvijas pilsētu politikai, identificējot pilsētu politikas īstenošanas pamatprincipus, 
problēmas, kuras jārisina, pilsētu politikas mērķus un prioritātes, kā arī iespējamos rīcības 
virzienus to sasniegšanai, nosakot rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kā arī 
nepieciešamos reģionālās attīstības atbalsta instrumentus. 
 
Pētījuma ietvaros tika sagatavots pārskats par Latvijas pilsētu attīstības tendencēm, 
izvērtējot administratīvi teritoriālās reformas ietekmi, pilsētu ietekmi uz apkārtējo 
teritoriju attīstību un reģionālās attīstības tendencēm. Pētījumā ietvaros izstrādāts arī 
pārskats par pilsētu izaugsmi ES pilsētu politikas attīstības kontekstā, īpaši akcentējot 
Leipcigas hartas nozīmi. 
   
Pētījuma rezultāti ir priekšlikumi Latvijas pilsētu politikas izstrādei, kas balstās uz plašu 
pētnieku sagatavotu kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi par Latvijas pilsētu attīstību, 
ņemot vērā arī ES kontekstu. Pētījuma izstrādes gaitā notikušās fokusa grupu intervijas ar 
vairāku pilsētu iedzīvotājiem un uzņēmējiem (lauka darba ietvaros) sniedza padziļinātu 
pilsētu politikā ieinteresēto pušu viedokli, kā būtu jāattīstās pilsētām, kādi ir iespējamie 
riski un kur nepieciešams valsts atbalsts. Lauku darba rezultāti sniedza arī plašu 
analītisko skatījumu par pilsētu attīstības iekšējo dimensiju – vides, sociālo, ekonomikas 
un kultūras nozari. 
 
Pētījums „Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums” 
 
2009.gada jūnijā tika pabeigts 2008.gada oktobrī uzsāktais pētījums „Latvijas pilsētu un 
lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums”. Pētījuma mērķis bija sniegt priekšlikumus 
pilsētu politikas izstrādei, ņemot vērā pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības aspektu. 
Pētījuma ietvaros bija jāapkopo ES valstu pieredze pilsētu un lauku teritoriju 
mijiedarbības veicināšanai, kā arī iespējamo sociālās un ekonomiskās attīstības risku 
mazināšanai, tāpat arī jāveic Latvijas pilsētu un lauku mijiedarbības SVID analīzi, 
jāizstrādā metodoloģija, kā izvērtēt minēto teritoriju mijiedarbības intensitāti (noteikt 
indikatorus), jāsniedz priekšlikumi par nepieciešamajiem reģionālās attīstības atbalsta 
instrumentiem un to izmantošanu. 
 
Izstrādātais pētījums sniedz līdz šim neapkopotu (neievāktu) un neanalizētu informāciju 
par pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbību, kas balstās konkrētu pakalpojumu 
(infrastruktūras, sociālie, veselības, izglītības, kultūras) un resursu (cilvēku, naudas, 
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tehnoloģiju) plūsmu analīzē. Pētījumā teritoriju mijiedarbības SVID analīze balstīta uz 
konkrētiem gadījumiem, kas ir pietiekami vispārināmi uz visu Latvijas teritoriju. Šāda 
veida teritoriju analīze līdz šim Latvijā nav veikta. Minētā analīze pilsētu politikas 
veidotājiem sniedz nozīmīgu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par pilsētu un lauku 
teritoriju mijiedarbību, to veicinošajiem un bremzējošajiem faktoriem. 
 
Pētījums „Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos” 
 
2009.gada aprīlī noslēdzās 2008.gada novembrī uzsāktais pētījums „Par pirmsskolas 
izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas 
plānošanas reģionos”. 
 
Pētījuma mērķis bija izvērtēt nepieciešamību jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu 
(turpmāk - PII) būvniecībai vai esošo paplašināšanai, sagatavot Valsts un privātās 
partnerības projektu ieviešanas ekonomisko pamatojumu PII būvniecībai, kā arī, lai 
sagatavotu priekšlikumus valsts un pašvaldību atbalsta politikai par PII tīkla un 
alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos 
atbilstoši to attīstības tendencēm un pašvaldību iedzīvotāju vajadzībām. 
 
Pētījuma ietvaros tika sagatavots pieejamās statistiskās informācijas apkopojums un 
informācija par piešķirtā finansējuma apjomiem valsts budžetā laika periodā 2005.-2008. 
gadam visās Latvijas pašvaldībās. Pētījuma ietvaros tika veikta arī ārvalstu labās prakses 
piemēru analīze PII un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniegšanā un to 
piemērošanas iespējas Latvijā, sagatavota prognoze par paredzamo bērnu skaitu Latvijas 
pašvaldībās (rajonu līmenī) un izstrādāti priekšlikumi normatīvā regulējuma 
pilnveidošanai, lai veicinātu PII pieejamības efektivitāti un uzlabotu PII sniegto 
pakalpojumu kvalitāti.  
 
Pētījums „Reģionālās politikas un teritoriju attīstības novērtēšanas metodoloģiskie 
risinājumi”  
 
2009.gada augustā noslēdzās 2008.gada novembrī uzsāktais pētījums „Reģionālās 
politikas un teritoriju attīstības novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi”. Pētījuma 
rezultātā sagatavoti reģionālās politikas un teritoriju attīstības novērtēšanas 
metodoloģiskie risinājumi (turpmāk – metodoloģiskie risinājumi), kas ir praktiski 
izmantojami teritoriju attīstības un politikas uzraudzības un novērtēšanas procesā. 
RAUNIS izveide ir viens no nozīmīgākajiem šī pētījuma rezultātu pielietošanas 
virzieniem. 
 
Pētījuma rezultātā ir iegūti: 
• priekšlikumi sakārtotai indikatoru sistēmai, kura nepieciešama gan RAUNIS 

ieviešanai, gan vispārīgiem attīstības uzraudzības mērķiem; 
• cēloņu – seku modeļi un metodoloģija teritoriju attīstības procesu analīzei 

izmantojot dažādas dimensijas (ekonomisko, institucionālo, sociālo, vides 
dimensiju); 

• priekšlikumi izmaiņām teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas metodoloģijā, 
kā arī citu indeksu izmantošanai attīstības novērtēšanai; 

• metodoloģija teritoriju attīstības novērtēšanai, kas balstīta uz attīstības atšķirību 
izvērtējumu, datu masīvs šīs metodes realizācijai (pirmsreformas) pagastu/pilsētu 
teritoriju līmenī; 
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• ar pakalpojumu pieejamību saistīti attīstības procesu modeļi, kas ļauj praktiski 
veikt attīstības procesu modelēšanu un atbalsta pasākumu ietekmes prognozēšanu 
pašvaldību līmenī; 

• metodoloģija reģionālās politikas ietekmes efektivitātes noteikšanai, 
izmantojamie kritēriji;  

• priekšlikumi jaunai pieejai reģionālās attīstības atbalsta politikai, kas balstās uz 
valsts – pašvaldību (un citu partneru) sadarbības līgumiem. 

 
 

5. PERSONĀLS  
 

2009.gada janvārī VRAA bija 82 amata vietas, bet no 2009.gada 1.jūnija, pārņemot daļu 
funkciju no Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, VRAA 
amata vietu skaits pieauga par 27. 2009.gada 31.decembrī VRAA bija 104 amata vietas.  
 

VRAA amata vietu iedalījums 2009.gada 31.decembrī 

Gada beigās no 104 amata vietām 64 bija valsts civildienesta ierēdņa amata vietas un 40 - 
darbinieka amata vietas. VRAA 2009.gada 31.decembrī faktiski nodarbināto skaits bija 
96, no tiem 60 - valsts civildienesta ierēdņi, bet 36 - darbinieki.  
 
Lielākā daļa – 67% no personālsastāva bija sievietes un 33% vīrieši. Vidējais 
personālsastāva vecums VRAA bija 35 gadi, 37 gadi - vīriešiem un 35 gadi - sievietēm. 
 

VRAA personālsastāva iedalījums pa vecuma un dzimuma grupām  
2009.gada 31.decembrī 

Vecums/Dzimums Sievietes Vīrieši 

20 - 29 gadi 25 12 

30 - 39 gadi 23 11 

40 - 49 gadi 10 2 

50 - 59 gadi 5 6 

60 un vairāk 1 1 
 

VRAA atbalsta un sekmē personāla kvalifikācijas celšanu, piedāvājot vietēja un 
starptautiska līmeņa tālākizglītības kursus, pieredzes apmaiņas pasākumus un mācības, 

62%

38%

Ierēdņu un darbinieku amatu vietu iedalījums

ierēdņi darbinieki
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tādējādi panākot, ka VRAA rīcībā ir augsti kvalificēti cilvēkresursi, kas veic VRAA 
kvalitatīvu funkciju nodrošināšanu. 
 

VRAA personālsastāva izglītības līmenis 2009.gada 31.decembrī 

Izglītības pakāpe 
Ierēdņu/darbinieku 

skaits, kuri pabeiguši 
studijas 

Ierēdņu/darbinieku 
skaits, kuri turpina 

studijas 
Vidējā izglītība 9 - 

I l īmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 

4 2 

II l īmeņa augstākā 
izglītība 

42 5 

Maģistra grāds 41 6 
Doktora grāds - 2 

 
Daļa VRAA darbinieku un ierēdņu turpina studijas augstākajās izglītības iestādēs, 
papildinot zināšanas, kas pārsniedz obligāto nepieciešamo izglītību darba pienākumu 
izpildei. Lai veicinātu VRAA darbinieku un ierēdņu kvalifikācijas celšanas iespējas, 
VRAA tiek piešķirts apmaksāts mācību atvaļinājums semestra pārbaudījumu kārtošanai 
un diplomdarbu izstrādei. 
 
 

6. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU 
 

6.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 
2009.gadā VRAA mērķauditorija tika ievērojami paplašināta, jo, pārņemot Īpašu 
uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkcijas, VRAA kļuva 
atbildīga arī par e-iepirkumu un e-pakalpojumu ieviešanu, tāpēc informatīvie un 
izglītojošie pasākumi tika organizēti gan pašvaldību pārstāvjiem, gan valsts iestāžu, 
biedrību un nodibinājumu, kā arī uzņēmumu pārstāvjiem. Pasākumu organizēšanu 
nodrošināja VRAA Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa, nepieciešamās 
informācijas sagatavošanai sadarbojoties arī ar citām VRAA struktūrvienības atbilstoši to 
kompetencē esošajiem jautājumiem. 
 
Šajā gadā tika sagatavotas un izsūtītas 40 preses relīzes nacionālajiem un reģionālajiem 
plašsaziņas līdzekļiem par ERAF aktivitātēm, e-pakalpojumiem, mērķdotācijām, skolēnu 
pārvadājumu izdevumu kompensāciju, Latvijas-Šveices sadarbības programmu, BSR 
InnoReg projektu un citiem VRAA kompetencē esošiem jautājumiem. Kopumā bija 
publicētas 456 ziņas un publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē, ziņu portālos 
LETA, BNS, delfi.lv, kā arī bijuši sižeti radio un TV. Nodrošinātas publikācijas par ES 
fondu aktivitāšu uzsākšanu. Veikts mediju monitorings – VRAA elektroniskais mediju 
klipings, kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze, lai pārzinātu un novērtētu VRAA publicitātes 
pasākumus. 
 
Lai nodrošinātu atbilstošu VRAA mājas lapas (www.vraa.gov.lv) saturu, pēc īstenotās 
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkciju 
pārņemšanas, tika papildināts VRAA rīkojums par mājas lapas aktualizāciju un 
struktūrvienību atbildību. Regulāri notika mājas lapas satura aktualizēšana. 2009.gadā 
mājas lapā tika ievietota 71 aktualitāte un 53 ziņas notikumu kalendārā, kā arī sadarbībā 
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ar VRAA struktūrvienībām regulāri tika papildināta un aktualizēta mājas lapas 
pamatinformācija. 
 
Šajā pārskata periodā VRAA sagatavoja vairākus informatīvos un interaktīvos 
materiālus: 
• divas VRAA infoLAPAs ar aktuālāko informāciju par VRAA, tās 

administrētajām programmām, e-pakalpojumu attīstību, kā arī par INTERREG un 
VASAB sekretariātu darbību un to aktualitātēm; 

• informatīvais materiāls VRAA Fondu Ziņas par VRAA ES fondu aktualitātēm; 
• grāmata ar konferences „ES fondi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai” 

materiāliem; 
• rokasgrāmata pašvaldībām darbam ar ES struktūrfondiem, kā arī rokasgrāmatas e-

versija, kas ievietota VRAA mājas lapā; 
• e-apmācība par progresa pārskata, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu un 

citiem projektu ieviešanas jautājumiem ERAF projektu īstenotājiem VRAA mājas 
lapā; 

• informatīvais VRAA banneris ievietošanai sadarbības iestāžu mājas lapās; 
• informatīvais www.latvija.lv banneris; 
• septiņas publikācijas LPS izdevumā „Logs” par VRAA darbības aktualitātēm. 

 
Pārskata gadā tika rīkotas preses konferences pēc līgumu parakstīšanas ERAF aktivitātēs- 
„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes 
attīstības centros”, „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai”. Pirms preses konferencēm tika organizēti semināri par līgumu 
slēgšanas un projektu ieviešanas jautājumiem apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem. 
Preses konferences tika arī rīkotas par e-pakalpojumu aktualitātēm, piemēram, par 
elektroniskās dzīvesvietas deklarēšanas iespējām portālā www.latvija.lv. 
 
Nodrošināta Rokasgrāmatas pašvaldībām darbam ar ES struktūrfondiem prezentācijas 
konference, seminārs pašvaldību pārstāvjiem par e-pakalpojumiem un e-iepirkumiem: 
„E-pakalpojumi un e-iepirkumi – atbalsts pašvaldību darbā”, kā arī seminārs par PVIS 
jautājumiem. 
 
Pašvaldībām tika noorganizēts Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta 
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos 
atbalsta pasākumus” atklāšanas seminārs. Sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību 
Latvijā grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” konferences „Mazs projekts lielai 
idejai” ietvaros tika stāstīts par sadarbības iespējām ar Norvēģiju, kā arī citām Eiropas 
Ekonomikas zonas valstīm. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar plānošanas reģionu, 
valsts iestāžu, pašvaldību un nevalstiskā sektora projektu aktivitātēm, kas tika īstenotas 
grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” ietvaros. 
 
Tika uzsākts darbs pie VRAA administrēto ERAF, Norvēģijas finanšu instrumenta grantu 
shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds”, Šveices-Latvijas sadarbības programmas projektu 
informācijas izvietošanas uz Latvijas kartes, izmantojot Google maps rīku. 
 
Pārskata periodā VRAA piedalījās ES fondu komunikācijas darba grupā, vadības darba 
grupas sanāksmēs un ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmu nacionālās apakškomitejas sanāksmēs. VRAA turpināja sadarbību ar Valsts 
kanceleju, piedaloties tās organizētajos semināros par ES struktūrfondu ieviešanas 
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jautājumiem, kā arī aktīvi piedalījās Valsts kancelejas mājas lapu administratoru un 
komunikatoru sanāksmēs. 
 
Regulāri tika gatavotas atbildes uz VRAA mājas lapā un uz VRAA e-pastu 
vraa@vraa.gov.lv saņemtajiem informācijas pieprasījumiem sadarbībā ar citām VRAA 
struktūrvienībām. 
 
6.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar 

VRAA darbu  
 
Plānotais pētījums „VRAA sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās, kā arī 
ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai darbā ar ES 
fondiem” netika veikts, ņemot vērā Tehniskās palīdzības projekta finansējuma 
samazināšanu. 
 
FM nodrošināja visu administrējošo iestāžu finansējuma saņēmēju aptauju par ES fondu 
finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējumu, kas noslēdzās 2009.gada nogalē. 
Pētījums aptvēra visus projektu ieviešanas posmus – no projektu gatavošanas līdz 
noslēguma atskaitēm un pārbaudēm. Pētījumā tika apkopotas 450 respondentu atbildes. 
 
VRAA kā līgumslēdzējas iestādes darbība šajā pētījumā kopumā tika novērtēta pozitīvi. 
Īpaši pozitīvi, ko apstiprina vairāk nekā 97% respondenti, tika vērtēta informācijas 
pieejamība par ES fondu finansējuma saņemšanas iespējām, kā arī respondentam 
elektroniski sniegto atbilžu savlaicīgums un VRAA sniegtās informācijas atbilstība 
finansējuma saņēmēja vajadzībām. Augstu tika vērtēta VRAA darbinieku atsaucība 
radušos jautājumu risināšanā. 
 
Vairāki finansējuma saņēmēji norādīja, ka vēlētos īsāku laika posmu no maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas brīža līdz maksājuma saņemšanas brīdim. Šajā jautājumā 
VRAA administrēto ES fondu aktivitāšu finansējuma saņēmēji VRAA ierindoja otrajā 
vietā, norādot, ka VRAA šis periods pārsvarā ilgst līdz 20 darba dienām, kas kopumā ir 
labs rādītājs. 
 

6.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 
Tāpat kā iepriekš, arī šajā pārskata periodā VRAA regulāri sadarbojās ar LPS. VRAA 
gatavoja informāciju par VRAA kompetencē esošajām aktualitātēm publicēšanai LPS 
izdevumā „LOGS”. VRAA cieši sadarbojās ar LPS pašvaldību informatizācijas 
jautājumos.  
 
Nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) pārstāvji aktīvi piedalījās VRAA rīkotajos 
semināros, konferencēs un darba grupās - gan Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta 
grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” konferencē „Mazs projekts lielai idejai”, gan 
informatīvajos pasākumos par elektronisko pakalpojumu attīstību Latvijā un ESPON 
kontaktpunkta aktualitātēm, gan 1.līmeņa finanšu kontroles semināros. Veiksmīga 
sadarbība ar NVO bija arī ERAF aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai” ietvaros, kā arī vairāku projektu īstenotāji Norvēģijas divpusējā 
finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” ietvaros bija NVO. 
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VRAA un Latvijas Tehnoloģijas centrs ir partneri Baltijas jūras reģiona transnacionālajā 
programmā apstiprinātajā projektā „BSR InnoReg - Inovācijas pārvaldības stiprināšana 
starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reģionā ārpus galvaspilsētām”. 
 
VRAA regulāri ievieto informāciju savā mājas lapā, tai skaitā, publicē veiktos pētījumus, 
kas ir publiski pieejami un izmantojami NVO darbībā. 
 
 

7. PLĀNI 2010. GADAM 
 

7.1. VRAA 2010.gada prioritātes 
 
VRAA prioritātes ES fondu un citu finansējuma avotu ieviešanā un uzraudzībā 2010.gadā 
ir procesa vienkāršošana un darbības efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot aizvien 
efektīvāku un ātrāku finansējuma apguves procesu.  
 
2010. gadā VRAA par prioritātēm izvirzījusi šādas funkcijas un uzdevumus: 
 

1. Nodrošināt šādu ERAF aktivitāšu ieviešanu: 
• aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas 

un reģionālas nozīmes attīstības centros”; 
• aktivitāti „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”; 
• aktivitāti „Interneta pieejas punktu attīstība”; 
• aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”; 
• aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”; 
• aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. 

 
2. Nodrošināt šādu ESF aktivitāšu ieviešanu: 

• aktivitāti „Speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un 
novadiem”; 

• aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana”. 

 
3. Veikt grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās” 168 projektu uzraudzību. 
 

4. Nodrošināt sešu valsts budžeta finansētu programmu un apakšprogrammu 
ieviešanu un uzraudzību: 
• „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai” (pieprasītāju 

pieteikumu pieņemšana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana, mērķdotāciju 
izmaksa); 

• „M ērķdotācijas pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas 
pašvaldību bibliotēkās nodrošināšanai” (mērķdotāciju izmaksa, projektu 
uzraudzība); 

• „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” (projektu uzraudzība); 
• „Valsts budžeta dotācijas novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai” 

(projektu uzraudzība); 
• „ Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” (projektu uzraudzība); 
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• „Ienākuma nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” (projektu uzraudzība). 

 
5. Veikt ES Struktūrfondu tehniskās palīdzības 2007. – 2013.gada plānošanas 

periodā projekta īstenošanu. 
 

6. Nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas 
„ Īstermiņa eksperta fonds” ieviešanu (progresa pārskatu un maksājumu 
pieprasījumu pārbaudi, maksājumu veikšanu, izdevumu deklarāciju sagatavošanu, 
projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli, informācijas un publicitātes pasākumu 
organizēšanu). 

 
7. Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros VRAA turpināt transporta izdevumu 

kompensēšanu novadu pašvaldībām, kas saistīti ar skolēnu braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ un nodrošināt 
pasākuma ietvaros paredzēto skolēnu pārvadāšanai paredzēto autobusu iegādi. 

 
8. Veikt Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta 
pasākumus” ieviešanu un 2010./2011. mācību gada sākumā piegādāt 110 skolēnu 
autobusus 59 novadu pašvaldībām.  

 
9. Nodrošināt e-pakalpojumu un to infrastruktūras attīstību: 

• izveidot valsts iestāžu izsniegtu izziņu publikācijas un nosūtīšanas 
funkcionalitātes portālā latvija.lv, izmantojot vairāku faktoru autentifikāciju; 

• sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) uzsākt darbu 
pie Informācijas sistēmu servisa sistēmas un VSAA e-pakalpojumu izveides 
un publicēšanas Portālā www.latvija.lv; 

• izstrādāt un nodot lietošanai portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Vienotā 
pieteikšanās pamata studiju programmās”, lai studēt gribētāji ar to varētu 
veikt pieteikšanos studijām 2010./11. mācību gadā, kā arī augstskolas – 
veikt reflektantu pieteikumu saņemšanu un apstrādi; 

• sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi uzsākt darbu  pie divu e-
pakalpojumu izveides; 

• sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru uzsākt darbu pie šāda 
e-pakalpojuma "Administratīvo naudas sodu nomaksas pārbaude" izveides 
portālā www.latvija.lv; 

• plānots paplašināt autentifikācijas iespējas ar Internetbanku autentifikāciju 
vēl vairākiem e-pakalpojumiem. Tiks palielināts e-pakalpojumu sniegšanā 
iesaistīto internetbanku skaitu, papildinot to ar divām internetbankām 
(pašlaik aģentūrai e-pakalpojumu sniegšanas ietvaros ir sadarbība ar 
Swedbanku, SEB banku un Latvijas Krājbanku), kā arī izmantot Mobile ID 
pakalpojumu, kas ietver autorizēšanos dažādās interneta vietnēs, izmantojot 
mobilo tālruni. 

 
10. Sekmēt publiskās pārvaldes dokumentu vadības sistēmu integrāciju: 

• publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides 
izstrāde, lai nodrošinātu vienotu, sadarboties spējīgu, drošu un 
automatizējamu elektronisko dokumentu apriti starp publiskās pārvaldes 
iestādēm un publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem; 
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• e-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” 
izstrāde, kā rezultātā tiks izveidota centralizēta vietne portālā 
www.latvija.lv, kurā iedzīvotājs varēs nosūtīt iesniegumu (jautājumu) valsts 
pārvaldes iestādei vai pašvaldībai un saņemt atbildi. Vienotajā vietnē  
vienlaicīgi tiks nodrošināta publiski pieejama biežāk sniegto atbilžu 
uzkrāšana un to sasaiste ar normatīvajiem aktiem, veidojot zināšanu bāzi un 
pieredzes krātuvi valsts iestāžu un pašvaldību darbiniekiem, tādējādi 
ilgtermiņā būtiski samazinot administratīvo slogu; 

• e-pakalpojuma „E-dokumenta izveide portālā www.latvija.lv un tā 
transportēšana publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 
integrācijas vidē” izstrāde, kā rezultātā iedzīvotājiem portālā www.latvija.lv 
tiks nodrošināta iespēja izveidot administratīvajiem un tehniskajiem 
standartiem atbilstošu elektronisko dokumentu un e-pakalpojumu ietvaros 
nosūtīt publiskās pārvaldes iestādei, izmantojot publiskās pārvaldes 
dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi. 

 
11. Izveidot teritoriālās plānošanas, vienotas ģeotelpiskās informācijas portālu  un  

veikt nozaru ģeogrāfiskās informācijas sistēmu sasaisti ar portālu: 
• veikt Ģeoportāla darbības un attīstības vīzijas izstrādi; 
• izstrādāt Ģeoportāla tehnisko specifikāciju, ietverot tādus sistēmas 

funkcionālos moduļus kā Ģeotelpisko datu savietotāja moduli; 
• uzsākt moduļu izstrādi. 

 
12. Pabeigt izstrādāt un ieviest lietošanā elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu 

funkcionalitāti un uzlabot sistēmas veiktspēju. 
 

13. Nodrošināt PVIS attīstību un uzturēšanu: 
• ieviest portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa 

apmaksa tiešsaistē”; 
• ieviest portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu „Sociālā pabalsta pieprasīšana 

tiešsaistē”; 
• ieviest PVIS savietotāja (PFAS) pamatfunkcionalitāti; 
• izveidot iespēju Publisko pakalpojumu katalogā portālā www.latvija.lv 

uzturēt unificētu pašvaldību pakalpojumu klasifikatoru; 
• nodrošināt pašvaldībām programmatūru sasaistei ar Zemesgrāmatu, 

automatizētai datu nosūtīšanai un saņemšanai. 
 

14. Uzsākt RAUNIS projektu, kā arī attīstīt un padziļināt analītisko un pētniecisko 
darbību kopumā. 2010.gadā jāuzsāk RAUNIS 1.kārtas tehniskā izstrāde. Projekta 
īstenošanai tiks piesaistīts ERAF līdzfinansējums, un projektu paredzēts īstenot 
2011.gadā.  

 
15. Turpināt darbu pie esošā Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un metodikas 

pilnveidošanas, datu avotu izpētes un sistematizācijas. Turpināsies darbs 
(sadarbībā ar RAPLM un LPS speciālistiem) pie teritoriju attīstības novērtēšanas 
metožu pilnveidošanas, pie jaunu sintētisku indikatoru izveides un to aprēķinu 
metodikas izstrādes un pilnveidošanas. Sadarbībā ar RAPLM VRAA speciālisti 
strādās pie reģionālās attīstības atbalsta politikas izstrādes. 

 
16. Turpināt izdot pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā”. 
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17. Nodrošināt ESPON kontaktpunkta darbību, t.sk.dalību ESPON kontaktpunktu 
projektos. 

 
18. Izstrādāt priekšlikumus VRAA dalībai nacionālos un starptautiskos projektos un 

nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī nodrošināt 
apstiprināto projektu ieviešanu. 

 
19. Nodrošināt administratīvo darbību ES teritoriālās sadarbības programmu birojam 

un VASAB sekretariātam.  
 

20. Veikt nepieciešamās izmaiņas VRAA struktūrā saistībā ar darba apjoma 
izmaiņām.  

 
VASAB sekretariāta plāni 
 
VASAB sekretariāts savā darbā pilda VASAB ministru konferenču lēmumus un 
uzraudzības institūcijas – Baltijas jūras reģiona Telpiskās plānošanas un attīstības 
komitejas - uzdevumus. 
 
VASAB galvenais uzdevums 2010. gadā ir nodrošināt Baltijas jūras reģiona ilgtermiņa 
perspektīvas un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas horizontālo aktivitāšu ieviešanu.  
 
VASAB darbs 2010.gadā tiks organizēts četros stratēģiskos virzienos:  

• pilsētu tīklojuma un pilsētu-lauku sadarbības veicināšana. VASAB sekretariāts ir 
iecerējis rīkot divas ekspertu un ieinteresēto pušu tikšanās par demogrāfiskās 
situācijas, migrācijas un darba tirgus tendencēm Baltijas jūras reģionā, kā arī par 
veiksmīgiem lauku apdzīvoto vietu attīstības piemēriem, lai izstrādātu 
rīcībpolitikas rekomendācijas lauku apdzīvoto vietu attīstības veicināšanai; 

• reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana. VASAB tiksies ar Eiropas 
Komisijas atbildīgajiem darbiniekiem, lai informētu par Baltijas jūras reģiona 
ilgtermiņa perspektīvā iezīmētajiem pieejamības problēmjautājumiem un 
nepieciešamiem transporta koridoru uzlabojumiem; 

• jūras telpiskās plānošanas ieviešana reģionā. VASAB kopā ar HELCOM izveidos 
darba grupu, kas izstrādās reģionam vienotus jūras telpiskās plānošanas 
piemērošanas principus, kā arī ierosinās pārrobežu jūras telpiskās plānošanas 
pilotprojektus; 

• VASAB darbības popularizēšana un ciešāka sadarbība ar citām reģiona 
organizācijām. VASAB piedalīsies diskusijā par ES teritoriālās kohēzijas politiku, 
ciešāk sadarbosies ar Baltijas jūras valstu padomi un tās darba grupām, piedalīsies 
Eiropas Padomes par telpisko un reģionālo plānošanu atbildīgo ministru 
konferences darbā. 

 
Sekretariāts sniegs organizatorisku atbalstu VASAB 2010.gadā prezidējošo valstu 
institūcijām Lietuvas Vides ministrijai un Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības 
ministrijai.  
 
2010. gadā paredzēts organizēt vismaz trīs Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas 
sēdes un divas Troikas sēdes, kā arī vairākas jūras telpiskās plānošanas darba grupas 
sēdes. 
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Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu biroja plāni 
 
ES Teritoriālas sadarbības programmu birojs turpinās sniegt informāciju par šādām ES 
teritoriālās sadarbības programmām: 

• Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013 gadam (http://eu.baltic.net) 
• Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma (www.centralbaltic.eu) 
• Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma (www.estlat.eu) 
• Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (www.latlit.eu) 
• Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 

(www.estlatrus.eu) 
 
Galvenie katras programmas plāni 2010.gadā ir saistīti ar projektu konkursu un 
programmas konferenču organizēšanu. Organizējot projektu konkursus, tiks sniegtas 
konsultācijas potenciālajiem projektu pieteicējiem, organizēti informatīvie semināri, 
sniegtas individuālas konsultācijas, izvērtēti iesniegtie projekti, sniegts atbalsts un 
informācija lēmumu pieņemšanas institūcijām, slēgti līgumi ar apstiprinātajiem 
projektiem. 
 
Programmu ietvaros tiks organizēti atbalsta semināri vadošajiem partneriem un projekta 
partneriem par projektu ieviešanas jautājumiem, informatīvie un citi tematiskie semināri. 
Papildus tiks īstenotas tādas informatīvas aktivitātes kā programmas mājas lapas 
pilnveidošana, elektroniskās avīzes publicēšana, sadarbība ar masu medijiem u.c. 
Detalizēta informācija par katras programmas aktivitātēm, plānotajiem un izsludinātajiem 
konkursiem un pasākumiem atrodama katras programmas mājas lapā. 
 

7.2. Finanšu saistības 
 
VRAA īstermiņa finanšu saistības uz pārskata gada beigām sastāda 282 886  LVL. 
 
VRAA zembilances saistības programmā „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” pārskata 
gada beigās sastāda 7 298  LVL, tajā skaitā, saistības un finansējums nacionāliem 
projektiem „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” 2009.gadā – 2 560 LVL, 2010.gadā – 2 
626 LVL. 
 
VRAA zembilancē uzrādīti nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 
ārvalstu finanšu palīdzības un ES politikas instrumentu finansētajiem projektiem 
programmā „Norvēģijas finanšu instrumenta” grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” 
par 173 302 LVL. 
 
VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu, 
saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ES struktūrfondu līdzfinansēto ERAF 2007.-
2013.gada finansēto projektu aktivitātēm: 

• atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai par 2 037 778 
LVL; 

• pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centros par 8 837 400 LVL; 

• nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai attīstībai par 92 590 397 LVL. 
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7.3. Starptautiskie projekti 
 
Viena no VRAA darbības jomām ir dalība starptautiskos sadarbības projektos, lai 
nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai VRAA mērķu sasniegšanai.  
 
VRAA 2010.gada turpinās līdzšinējo sadarbību ar Vācijas Havelland-Flaming reģiona 
plānošanas padomi, lai sagatavotu kopīgu projekta iesniegumu Baltijas Jūras reģiona 
programmā, kas risinātu jautājumu par jaunas pieejas izveidi inovāciju ieviešanai 
teritorijās, kuras līdz šim nav bijušas iekļautas reģionu attīstības stratēģijās. Galvenās 
projekta mērķa grupas ir vietējā un reģionālā līmeņa pašvaldības, uzņēmumi, asociāciju 
pārstāvji, kā arī attiecīgā reģiona pētniecības institūcijas. 
 
VRAA plāno izmantot Ziemeļu ministru padomes pieejamo finansējumu ierēdņu mācību 
vizīšu organizēšanai, lai paaugstinātu savu darbinieku profesionālās zināšanas, ņemto 
vērā VRAA funkciju paplašināšanos pārskata gadā.  
 
VRAA dalība valsts un starptautiskos projektos ir atkarīga no pieejamo finanšu 
instrumentu klāsta, kuru ietvaros iespējams īstenot aktivitātes reģionālās attīstības jomā, 
kā arī no 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, reģionālās 
attīstības aģentūrām, attīstības bankām un citām institūcijām, kas darbojas reģionālās 
attīstības jomā, tai skaitā veic dažādu finanšu instrumentu ieviešanu.  
 

7.4. Plānotie pētījumi   
 
Analītiskajā jomā būtiski ir pārskata „Reģionu attīstība Latvijā” sagatavošana, kura 
izdošana turpināsies arī 2010.gadā. 
 
Pētniecības jomā turpināsies darbs pie esošā Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas 
un metodikas pilnveidošanas, datu avotu izpētes un sistematizācijas, kā arī darbs pie 
teritoriju attīstības novērtēšanas metožu pilnveidošanas, jaunu sintētisku indikatoru 
izveides un to aprēķinu metodikas izstrādes un pilnveidošanas. VRAA speciālisti 
sadarbībā ar RAPLM turpinās darbu pie reģionālās attīstības atbalsta politikas izstrādes.  
 
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. 
 


