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SAĪSINĀJUMI 
 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aăentūra 

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma 

EK – Eiropas Komisija 

ERAF – Eiropas Reăionālās attīstības fonds  

ES – Eiropas Savienība  

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ESPON – Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls 

FM – Finanšu ministrija 

ĂIS – Ăeogrāfiskās informācijas sistēma 

IeM  IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

LR – Latvijas Republika 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

NORBA - ZiemeĜu-Baltijas dialogi par telpiskās plānošanas starptautisko perspektīvu 

NVO – Nevalstiska organizācija 

MK – Ministru kabinets 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PVIS – Pašvaldību vienotā informācijas sistēma 

RAIM - Reăionālās attīstības indikatoru modulis 

RAPLM – Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

SVF – Starptautiskais Valūtas fonds 

TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu 

VARAM – Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 

VASAB – Vīzija un stratēăijas apkārt Baltijas jūrai 

VIS – Valsts informācijas sistēma 

VRAA – Valsts aăentūra „Valsts reăionālās attīstības aăentūra”  
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PRIEKŠVĀRDS 
 
Cienījamais lasītāj! 
 
Valsts reăionālās attīstības aăentūra (VRAA) ir sagatavojusi un nodod Jūsu vērtējumam 
gadskārtējo Publisko pārskatu par 2010.gadā paveikto. Pārskats satur informācijas 
apkopojumu par VRAA izpildītajiem uzdevumiem, sasniegtajiem rezultātiem un piešėirto 
finanšu līdzekĜu izlietojumu. 
 
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2010. gadā VRAA mērėis bija īstenot atbalsta pasākumus 
līdzsvarotai valsts reăionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleăēto valsts, 
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību 
elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu 
starptautisko programmu sekretariātiem. 
 
2010.gads bija aktīvs un rezultatīvs VRAA pārziĦā esošo Eiropas Savienības (ES) fondu 
aktivitāšu ieviešanā. Tika uzsākta jauna Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitāte 
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, kā arī jauna Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem” un pēc 
pārtraukuma ir atsākta aktivitāte „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. 
 
Turpinot darbu pie e-pakalpojumu attīstības, sadarbībā ar citām sadarbības iestādēm tika 
ieviesti jauni e-pakalpojumi, piemēram, „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju 
programmās”, „Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi”, „Mani dati kadastrā” 
un citi pakalpojumi. 2010.gads bija nozīmīgs Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) attīstībā 
un normatīvo aktu bāzes sakārtošanā. ERAF projekta „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu 
funkcionalitātes attīstība ietvaros” ir izveidota jauna sistēma, un 2010.gada 1.novembrī darbu 
uzsāka EIS otrā versija, kura nodrošina lietotājiem daudz ērtāku sistēmas lietošanu un 
iepirkumu pārvaldību. Sistēma tika papildināta ar jauniem preču katalogiem, kas pavēra 
plašākas iespējas pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm ekonomēt to rīcībā esošos 
resursus. 
 
VRAA turpināja aktīvi iesaistīties starptautiskajā sadarbībā, turpinot iesāktos projektus 
„Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reăionā 
ārpus galvaspilsētām” un „Starpreăionālās partnerības platforma”, kā arī meklējot jaunas 
projektu iespējas. 
 
2010.gadā VRAA veica Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla (ESPON) 
kontaktpunkta Latvijā funkcijas. 2010. gadā tika uzsākta darbība jaunā ESPON kontaktpunktu 
projektā „ZiemeĜu-Baltijas dialogi par telpiskās plānošanas starptautisko perspektīvu”. 
 
2010.gads iezīmējas ar lēmumu par VRAA darbību pārraugošās iestādes- Reăionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas reorganizāciju un apvienošanu ar Vides ministriju no 
2011.gada 1.janvāra, izveidojot Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju. 
 
 
Māris KrastiĦš 
Valsts reăionālās attīstības aăentūras direktors  
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1. PAMATINFORM ĀCIJA 
 
Šajā nodaĜā ir sniegts pārskats par VRAA juridisko statusu un izveidošanu, darbības 
virzieniem un atbildībā esošajām politikas jomām, mērėiem un budžeta programmām, kā arī 
par pārskata gada galvenajiem uzdevumiem.  
 

1.1.  VRAA juridiskais statuss  
 
Līdz 2010. gada 31. decembrim VRAA darbība notika atbilstoši VRAA stratēăijai un 
Pārvaldes līgumam, kas bija noslēgts starp RAPLM un VRAA. No 2011. gada 1. janvāra 
VRAA atrodas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministra pārraudzībā. VRAA 
darbība balstās uz 2009. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Valsts 
reăionālās attīstības aăentūras nolikums”. VRAA pārskata gada darbības pamatvirzieni un 
uzdevumi tika noteikti Pārvaldes līgumā. 
 

1.2.  VRAA atbild ībā esošās funkcijas un uzdevumi  
 
VRAA ir atbildīga par šādu funkciju nodrošināšanu: 

• valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu 
ieviešana un uzraudzība;  

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

• ESPON Latvijas nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana; 
• reăionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodrošināšana;  
• valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un attīstība;   
• elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība. 
 

Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, VRAA veic šādus uzdevumus:  
• nodrošina Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo 

valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu 
vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu, nodrošina to uzraudzību un 
kontroli;   

• uztur valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto 
projektu datubāzi un arhīvu;   

• nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmu pirmā līmeĦa finanšu kontroli;   

• nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmu apvienoto tehnisko sekretariātu uzĦemošās institūcijas funkcijas un to 
uzturēšanu;   

• nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
pārrobežu sadarbības programmu informācijas punktu uzĦemošās institūcijas funkcijas 
un to uzturēšanu;   

• veic un koordinē pētniecisko darbību reăionālās attīstības jomā, nodrošinot pētījumu 
pēctecību, pētījumu rezultātu saglabāšanu un pieejamību;   

• veic statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu reăionālās attīstības jomā, 
organizē statistisko datu strukturētu uzglabāšanu;   

• katru gadu sagatavo pārskatu “Reăionu attīstība Latvijā”;   
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• koordinē ESPON pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par 
ESPON programmas projektu starpziĦojumiem un gala ziĦojumiem;   

• nodrošina reăionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, 
ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;   

• nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, sistēmas 
attīstību un uzturēšanu;   

• nodrošina teritoriju plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un 
attīstību;   

• nodrošina Baltijas jūras reăiona valstu sekretariāta “Vīzija un stratēăijas apkārt Baltijas 
jūrai” uzĦemošās institūcijas funkcijas;   

• nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts, Eiropas 
Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;   

• nodrošina mācības un seminārus par aăentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;   
• izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reăionālās attīstības un 

elektroniskās pārvaldes jomā;   
• nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu un attīstību;   
• nodrošina Latvijas valsts portāla un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un 

attīstību;   
• nodrošina centralizēto publisko pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;   
• nodrošina valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko 

pakalpojumu attīstīšanā;   
• īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos 

projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloăiju 
jomā;   

• nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību valsts un pašvaldību iestāžu 
iepirkumu veikšanai;   

• organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu 
preču un pakalpojumu iepirkumā;   

• uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par visiem 
elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem. 

 

1.3.  VRAA mērėis, darbības virzieni un īstenotās budžeta programmas 
 
VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērėis ir īstenot atbalsta pasākumus 
līdzsvarotai valsts reăionālajai att īstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleăēto valsts, 
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību 
elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu 
starptautisko programmu sekretariātiem. 
 
VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus RAPLM stratēăijā noteiktos darbības 
virzienus: 

• valsts, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto 
aktivitāšu ieviešana; 

• pētniecība reăionālās attīstības jomā; 
• teritoriālās sadarbības programmu 1.līmeĦa finanšu kontroles nodrošināšana; 
• starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana; 
• dalība starptautiskos projektos; 
• e-pārvaldes attīstība un e-pakalpojumu sniegšana; 
• centralizēto iepirkumu veikšana; 
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• elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība. 
 
Pārskata periodā VRAA nodrošināja šādu ES fondu, valsts un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu atbalsta programmu īstenošanu: 

• ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda divu ESF un sešu ERAF aktivitāšu 
administrēšana: 

o „Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem”;  
o „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”; 
o „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reăionālas 

nozīmes attīstības centros”;  
o „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”;  
o „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;  
o „Nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”;  
o „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”;  
o „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”.  

• Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētas grantu shēmas 
„ ĪstermiĦa ekspertu fonds” īstenošana. 

• sociālās drošības tīkla stratēăijas pasākumu administrēšana: 
o „Kompensācijas izmaksas novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto 

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaĜ”; 

o „Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībām”. 
• Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 
īstenošana. 

• valsts budžeta programmas „Valsts reăionālās attīstības politikas īstenošana” 
apakšprogrammas „Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība” īstenošana.  

• valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 
pasākumu īstenošana: 

o „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai”; 
o „M ērėdotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus”. 
 
Minēto programmu īstenošanā VRAA nodrošināja šādus pasākumus: 

• ar programmu ieviešanu saistītās dokumentācijas, t.sk., metodisko norādījumu 
projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saĦēmējiem izstrādi;  

• VRAA iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu; 
• projektu iesniegumu atlasi, pieĦemšanu, reăistrēšanu, vērtēšanu un lēmumu 

pieĦemšanu; 
• vienošanās vai līgumu slēgšanu ar finansējuma saĦēmējiem; 
• projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk., pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās; 
• projektu finansējuma plānošanu un naudas plūsmas plāna sagatavošanu; 
• maksājumu pieprasījumu pārbaudi un maksājumu veikšanu; 
• starpposma izdevumu un noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavošanu; 
• grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu; 
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• ES fondu projektu datu ievadi un uzkrāšanu VRAA Projektu datu informācijas 
sistēmā, kā arī datu transportu uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadības informācijas sistēmu; 

• informācijas un publicitātes pasākumus. 
 
Lai attīstītu e-pārvaldi 2010. gadā VRAA īstenoja šādus ERAF projektus: 

• e-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība; 
• vienota ăeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĂIS sasaiste ar portālu; 
• publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide; 
• e-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība; 
• pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas I kārta; 
• pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides I kārta; 
• pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas II kārta. 

 
Lai sniegtu kvalitatīvus  e-pārvaldes pakalpojumus, VRAA nodrošināja www.latvija.lv valsts 
informācijas sistēmas savietotāja darbību, ka arī pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas darbību. 
 
Elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšanai tika veiktas šādas aktivitātes:  

• izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts Elektronisko iepirkumu sistēmas 
izmantošanas un uzlabošanas plāns 2010.-2012.gadam; 

• pārskatīts un unificēts EIS darbības juridiskais ietvars, izstrādājot standarta 
dokumentāciju iepirkumiem un līgumiem, kā arī paredzot tiesisku pamatu katalogu 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanai; 

• ekspluatācijā ieviesta EIS pilnveidotā versija, kuras veiktspēja ir pietiekoša visu valsts 
un pašvaldību iestāžu apkalpošanai; 

• 28.12.2010 noteikumu "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi" Nr.1241 
izstrādes procesā sniegti priekšlikumi VARAM; 

• veikti 15 centralizēti iepirkumi, tajā skaitā 2, izpildot EK un SVF apvienotas misijas 
ieteikumus par EIS piedāvāto preču klāsta paplašināšanu; 

• noslēgtas 15 vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un 
pakalpojumu iepirkumos; 

• uzraudzīta vispārīgo vienošanos izpilde; 
• regulāri publicēta informācija par visiem piegādes darījumiem, kuri veikti 

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā; 
• organizēta Elektroniskās iepirkumu sistēmas lietotāju bezmaksas apmācību, kā arī 

sniegts atbalsts sistēmas lietotājiem; 
• valsts un pašvaldību iestādēm nodrošināta iespēja izmantot elektronisko iepirkumu 

sistēmu standarta preču un pakalpojumu iepirkšanai.  
 

1.4.  Pārskata gada galvenie uzdevumi  
 
Pārskata gada periodā VRAA nodrošināja ES fondu, valsts un citu finanšu instrumentu 
programmu īstenošanu atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem. 
 
Pārskata gada galvenās prioritātes bija šādas: 

• ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešana; 
• Valsts budžeta finansēto programmu ieviešana un uzraudzība; 
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• Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma „ĪstermiĦa ekspertu 
fonds” ieviešana; 

• Šveices – Latvijas sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, 
lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešana; 

• Eiropas Sociālā fonda projekta „Valsts reăionālās attīstības aăentūras kvalitātes 
vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības 
principiem” ieviešana; 

• Analīzes un pētnieciskā darbība reăionālās attīstības jautājumos; 
• Eiropas Savienības 3.mērėa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu, transnacionālās 

un starpreăionu sadarbības programmu projektu 1.līmeĦa kontroles veikšana; 
• Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un e-pakalpojumu funkcionalitātes 

nodrošināšana (www.latvija.lv); 
• Valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība; 
• Elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība; 
• Starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzĦemošās institūcijas 

funkciju nodrošināšana; 
• Dalība starptautiskajos projektos; 
• ESPON kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšana. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
Šajā nodaĜā ir apskatīts un grafikos attēlots VRAA Valsts budžeta finansējums un tā 
izlietojums, budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekĜi tiek izmantoti 
iestādes darbības nodrošināšanā, iestādes saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums. 
NodaĜas beigās sniegts pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 
efektīvas darbības nodrošināšanai.  
 

2.1.  Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

2.1.1.tabula.  
VRAA aktīvi un pasīvi - kopsavilkuma bilance (latos) 

  Nr. p.k.     Gada sākumā  Gada beigās 
 1.  Aktīvi: 39 882 568 71 378 315 
 1.1.  ilgtermiĦa ieguldījumi 3 877 210 5 489 844 
 1.2.  apgrozāmie līdzekĜi 36 005 358 65 888 471 
 2.  Pasīvi: 39 882 568 71 378 315 
 2.1.  budžeta izpildes rezultāts 39 599 682 69 377 981 
 2.2.  kreditori 282 886 2 000 334 

 
Budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekĜi tiek izlietoti iestādes 
darbības nodrošināšanai. 
 

2.1.2.tabula  
Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 22.01.00 Valsts reăionālās attīstības 

aăentūra (latos) 
 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

1 341 981 1 132 254 1 132 254 

 1.1.  dotācijas 1 341 981 1 132 254 1 132 254 
 2.  Izdevumi (kopā): 1 114 938 1 132 254 1 132 145 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 105 674 1 111 787 1 111 783 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 105 674 1 111 787 1 111 783 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  9 264 20 467 20 362 

 
2.1.3. tabula.  

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 22.01.00 Valsts 
reăionālās attīstības aăentūra 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu 
programmas, programmu skaits 

8 8 

Nodrošināta novadiem izmaksāto valsts budžeta 
mērėdotāciju izlietojuma uzraudzība, mērėdotāciju 
skaits 

162 422 

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reăiona 
transnacionālās sadarbības programmas 2007.-
2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas 
biroja uzĦemošās institūcijas funkcija, skaits 

1 1 
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Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas un 
Centrālās Baltijas jūras reăiona pārrobežu sadarbības 
programmu Informācijas punktu uzĦemošās 
institūcijas funkcija, skaits 

2 2 

Sagatavots pārskats par reăionālo attīstību Latvijā, 
skaits 

1 1 

Organizēti semināri par reăionālās attīstības un 
finansējuma saĦemšanas jautājumiem, skaits 

25 9 

 Reăionālās attīstības programmu un projektu datu 
bāzes uzturēšana, skaits 

1 1 

Veiktas pirmā līmeĦa finanšu kontroles Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmas projektiem, 
projektu skaits 

270 490 

Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas 
Valsts informācijas sistēmas, skaits  

9 11 

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu 
katalogs, nodrošināts atbalsts pakalpojumu direktīvas 
un vienas pieturas kontaktpunkta izveidei: 

• publisko pakalpojumu katalogā reăistrēto 
pakalpojumu skaits 

• publisko pakalpojumu katalogā iekĜauto 
pakalpojumu sniedzēju skaits 

• Elektroniskajā vienas pieturas aăentūrā, portālā 
www.latvija.lv pieejamo interaktīvo 
elektronisko pakalpojumu skaits  

 
 
 
>750 

 
90 
 
28 

 
 
 
1 333 

 
165 
 
29 

Nodrošinātas ESPON – Eiropas telpiskās plānošanas 
novērošanas tīkla kontaktpunkta funkcijas, skaits  

1 1 

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāto preču 
katalogi, katalogu skaits 

9 13 

 
2.1.4. tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 22.02.00 Īpaši atbalstāmo reăionu 
attīstība (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

40 000 4 617 4 617 

 1.1.  dotācijas 40 000 4 617 4 617 
 2.  Izdevumi (kopā): 40 000 4 617 4 617 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 40 000 4 617 4 617 
2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās organizācijās 
40 000 4 617 4 617 

 
2.1.5.tabula 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 22.02.00 Īpaši 
atbalstāmo reăionu attīstība  

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Ieviesti un uzraudzīti projekti valsts atbalsta 
programmu ietvaros, skaits  

76 52 
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2.1.6. tabula 
Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 28.00.00 Pašvaldību attīstības 

nacionālie atbalsta instrumenti (latos) 
 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

13 346 027 739 105 739 105 

 1.1.  dotācijas 13 346 027 739 105 739 105 
 2.  Izdevumi (kopā): 13 332 931 739 105 713 151 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 154 302 716 045 692 923 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 154 302 716045 692 923 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 12 178 629 23 060 20 228 

 
2.1.7.tabula 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 
Programmai 28.00.00 Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Pašvaldību kompetenču centru informācijas 
tehnoloăijas darbības nodrošināšana un metodiskā 
vadība, kompetenču centru skaits 

10 10 

Nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiĦa starp 
pašvaldībām un valsts datu bāzēm, datu bāžu skaits 

2 3 

Izmaksātas un uzraudzītas mērėdotācijas pašvaldību 
bibliotēkām bezmaksas interneta pieslēguma 
nodrošināšanai, % no piešėirtā finansējuma 

100 100 

Izmaksātas un uzraudzītas mērėdotācijas pašvaldību 
teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei, 
mērėdotāciju saĦēmēju skaits 

40 26 

 
2.1.8.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 29.00.00 Sociālās drošības tīkla 
stratēăijas pasākumu īstenošana (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

- 4 183 502 4 183 502 

 1.1.  dotācijas - 4 183 502 4 183 502 
 2.  Izdevumi (kopā): - 4 183 502 3 496 948 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) - 718 502 419 587 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi - 718502 419 587 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  - 3 465 000 3 077 361 

 
2.1.9.tabula 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 29.00.00 Sociālās 
drošības tīkla stratēăijas pasākumu īstenošana 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Kompensāciju saĦēmušo skolēnu skaits, % no kopējā 
likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu skaita 

80 77 

CeĜā līdz izglītības iestādei (vienā virzienā) ilgāk par 
60 minūtēm pavadījušo skolēnu skaits, % no kopējā 

0.5 0.6 



VALSTS REĂIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĂENTŪRA    2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

13 

 

pārvadāto likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu 
skaita 

 
2.1.10.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 62.06.00 Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda (ERAF)  projekti un pasākumi 2007.-2013. gadam  (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā
izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

56 249 444 65 657 303 65 657 303 

 1.1.  dotācijas 56 249 444 65 657 303 65 657 303 
 2.  Izdevumi (kopā): 56 023 397 65 657 303 65 580 740 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 356 911 549 053 474 389 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 356 911 549 053 474 389 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  55 666 486 65 108 250 65 106 351 

 
2.1.11.tabula 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 62.06.00 Eiropas 
reăionālās attīstības fonda (ERAF) projekti un pasākumi 2007.-2013.gadam 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Nodrošināta pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstības projektu ieviešana, projektu 
skaits  

9 8 

Nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstības projektu ieviešana, projektu 
skaits 

16 10 

Nodrošināta ilgtspējīgas pilsētvides attīstības projektu 
ieviešana, projektu skaits 

44 10 

Darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. 
apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 
pakalpojumu attīstība” projektu ieviešana, projektu 
skaits  

8 7 

 
2.1.12. tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 63.06.00 Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekti un pasākumi 2007.-2013.gadam (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

- 2 193 329 2 193 329 

 1.1.  dotācijas - 2 193 329 2 193 329 
 2.  Izdevumi (kopā): - 2 193 329 2 190 262 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) - 2 193 329 2 190 262 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi - 2 193 329 2 190 262 

 
 
 
 
 

2.1.13.tabula 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 63.06.00 Eiropas 
Sociālā fonda (ESF)  projekti un pasākumi 2007.-2013. gadam 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Darbības programma "Cilvēkresursi un 
nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.1. 
apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas 
izveide un ieviešana” projektu ieviešana, projektu 
skaits  

1 1 

 
2.1.14.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 69.00.00 3.mērėa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

530 218 999 509 989 422 

 1.1.  dotācijas 49 026 207 875 207 875 
1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība 481 192 791 634 781 547 
2.  Izdevumi (kopā): 279 728 999 509 590 695 
2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 277 907 961 818 570 749 
2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

 190 880 40 037 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 277 907 770 938 530 712 
2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  1 821 37 691 19 946 

 
2.1.15. tabula 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 69.00.00 3.mēķka 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu 

īstenošana 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas, 
Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.-2013. gada Apvienotā tehniskā 
sekretariāta uzĦemošās institūcijas funkcija, tehnisko 
sekretariātu skaits 

2 2 

 
2.1.16.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 70 05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, 
ESF, KF apgūšanai 2007.2013. gadam (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

481 500 400 125 400 125 

 1.1.  dotācijas 481 500 400 125 400 125 
 2.  Izdevumi (kopā): 445 933 400 125 400 122 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 365 498 365 051 365 051 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 365 498 365 051 365 061 
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 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  80 435 35 074 35 071 
 

2.1.17. tabula 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 70 05.00 Tehniskā 

palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai 2007.2013.gadam 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu 
programmas, skaits 

8 8 

 
2.1.18. tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 71.06.00 Eiropas Ekonomiskās zonas 
finanšu instrumenta un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētās 

programmas, projekti un pasākumi 2006.-2011.gadam (latos) 
 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā izpilde 

1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

368 941 239 003 205 959 

1.1. dotācijas 83 857 88 313 88 313 
1.2. ārvalstu finanšu palīdzība   59 
1.4. transferti 285 084 150 690 117 587 
2. Izdevumi (kopā): 358 732 239 003 188 197 
2.1 uzturēšanas izdevumi (kopā) 358 732 239 003 188 197 
2.1.1. subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

334 501 150 084 116 981 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 24 231 88 919 71216 
 

2.1.19. tabula 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 71.06.00 Eiropas 

Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta finansētās programmas, projekti un pasākumi 2006.-2011.gadam 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” ietvaros 
ieviesti un uzraudzīti projekti, skaits 

26 15 

 
2.1.20.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 72.06.00 Šveices finansiālās 
palīdzības projekti (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

16 425 9 557 399 9 541 192 

1.1.  dotācijas 16 425 8 603 090 8 603 090 
1.5.  pašvaldību budžeta transferti  954 309 938 102 
2.  Izdevumi (kopā): 8 940 9 557 339 9 532 230 
2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 8 940 37 073 28 112 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 8 940 37 073 28 112 
2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem   9 520 326 9 504 118 

 

2.1.21. tabula 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 72.06.00 Šveices 
finansiālās palīdzības projekti 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Nodrošināta skolēnu autobusu piegāde pašvaldībām, 
skaits 

110 94 

 
2.1.22.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekĜu izlietojums Programmai 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētie projekti un pasākumi (latos) 

 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

172 040 198 770 180 338 

 1.3.  ārvalstu finanšu palīdzība 172 040 198 770 180 338 
 2.  Izdevumi (kopā): 100 830  198 770 75 823 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 100 830 198 770 75 823 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 100 830 198 770 75 823 

 
2.1.23.tabula 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde Programmai 73.06.00 Pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti un pasākumi 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski pārskata 
periodā 

Nodrošināta sekretariāta „Vīzija un stratēăija apkārt 
Baltijas jūrai” (VASAB) uzĦemošās institūcijas 
funkcija, sekretariātu skaits  

1 1 

 
2.1.24. tabula 

VASAB sekretariāta uzturēšana (latos) 
 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

 88 058 88 058 

 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no ārvalstu 
juridiskajām personām 

 88 058 88 058 

 2.  Izdevumi (kopā): 1 826 88 058 9 863 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 366 70 000 9 213 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 366 70 000 9 213 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  460 18 058 650 

 
2.1.24.tabula 

Centrālā Baltijas jūras reăionu pārrobežu sadarbības programma (latos) 
 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

31 205 38 777 38 777 

 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no ārvalstu 
juridiskajām personām 

31 205 38 777 38 777 

 2.  Izdevumi (kopā): 33 923 38777 35 094 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 33 923 38 627 35 080 
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2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 33 923 38 627 35 080 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem   150 14 

 
2.1.25.tabula 

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) 

28 214 41 388 41 388 

1.2. ziedojumi un dāvinājumi no ārvalstu 
juridiskajām personām 

28 214 41 388 41 388 

2. Izdevumi (kopā): 31 451 41 388 28 932 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 31 110 40 888 28 918 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 31 110 40 888 28 918 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 341 500 14 

 
2.1.26. tabula 

Baltijas jūras reăiona programma (latos) 
 Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 
apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 

151 835 149 437 149 437 

 1.2.  ziedojumi un dāvinājumi no ārvalstu 
juridiskajām personām 

151 835 149 437 149 437 

 2.  Izdevumi (kopā): 91 153 149 437 91 256 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 91 153 145 937 90 967 
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 91 153 145 937 90 967 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem   3 500 289 

 

2.2.  VRAA darb ības stratēăij ā plānoto budžeta programmu un 
apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērėi  

2.2.1. Valsts budžeta, ES fondu un citu finanšu instrumentu aktivit āšu ieviešana 
 
Valsts budžeta programmas „Valsts reăionālās attīstības politikas īstenošana” 
apakšprogramma „Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība”   
 
Apakšprogrammas ietvaros VRAA 2010.gadā turpināja administrēt šo apakšprogrammu, 
kuras ietvaros tika nodrošinātas kredītu procentu daĜējas atmaksas 52 finansējuma saĦēmējiem 
4 617 LVL apmērā. Pavisam tika administrēti 124 nacionālie projekti.  
 
Mērėdotācijas pašvaldībām  

 
Valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros 
2010.gadā VRAA realizēja šādus pasākumus: „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas 
īstenošanai” un „Mērėdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un 
datoru izmantošanai”. 
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SaskaĦā ar MK 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā piešėir 
mērėdotāciju plānošanas reăionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to 
grozījumu izstrādei” 2010.gadā kopumā mērėdotācijas teritorijas plānojumu un to grozījumu 
izstrādei izmaksātas 26 pašvaldībām 67 967 LVL apmērā. 
  
Iepriekšminētās budžeta programmas ietvaros VRAA administrēja aktivitāti „M ērėdotācijas 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai”.  
 
SaskaĦā ar MK 2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.163 „Kārtība, kādā piešėir valsts 
budžeta mērėdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās 
bez maksas izmantot internetu un datorus” un MK 2010.gada 27.maija rīkojumu Nr.291 „Par 
mērėdotāciju piešėiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai 
pašvaldību bibliotēkās”, 109 novadu pašvaldībām un 9 republikas pilsētu pašvaldībām 
2010.gadā tika piešėirta valsts budžeta mērėdotācijas 316 975 LVL apmērā. 
 
2010.gadā, valsts ekonomiskās recesijas dēĜ  tika apturēts finansējums pašvaldību investīciju 
projektu īstenošanai, taču neskatoties uz to, uzsāktie projekti tika turpināti un 
apakšprogrammas „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” ietvaros tika pārbaudīti 76 
pārskati.  
 
ERAF līdzfinansētā grantu shēma „Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās 

 
2010.gadā VRAA kā grantu shēmas apsaimniekotāja ES fondu 2004.-2006.gada plānošanas 
periodā veica ERAF grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ietvaros īstenoto 168 projektu uzraudzību. Veiktas 23 pēcmaksājumu 
pārbaudes grantu projektu īstenošanas vietās, izvērtēti 60 finansējuma saĦēmēju iesniegtie 
projektu īstenošanas pārskati. 
 

2.2.2. ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu īstenošana 
 
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā VRAA īstenoja sadarbības iestādes funkcijas 
astoĦām ES fondu finansētām aktivitātēm.  
 
ESF aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem” 

 
SaskaĦā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas 
„Cilv ēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem”, šī aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu 
iesniegumu atlases veidā, kur VRAA nodrošina pilnu projektu administrēšanas ciklu, t.i., 
nodrošina projektu atlases kārtas izsludināšanu, projektu pieĦemšanu, vērtēšanu, vienošanos 
noslēgšanu par projektu īstenošanu, veic pārskatu, maksājuma pieprasījumu un izmaksas 
apliecinošo dokumentu pārbaudi, veic finansējuma izmaksu finansējuma saĦēmējiem, veic 
pārbaudes un uzraudzību projektu īstenošanas vietās, kā arī nodrošina informācijas un 
publicitātes pasākumus. 
 
Pārskata periodā VRAA nosūtīja 122 uzaicinājumus iesniegt projektu pieteikumus, kā 
rezultātā tika saĦemti, izvērtēti un apstiprināti 115 pašvaldību un plānošanas reăionu 
iesniegtie projektu iesniegumi. 2010.gada nogalē tika noslēgtas 115 vienošanās par pirmās 
atlases kārtā iesniegto projektu īstenošanu par kopējo summu 2 382 082 LVL. Aktivitātes 
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ietvaros finansējuma saĦēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 1 089 791 LVL. ĥemot 
vērā, ka vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgtas tikai 2010.gada beigās, neviens no 
projektiem vēl nebija pabeigts. 
 

2.2.2.1. tabula 
Noslēgto vienošanās skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Projektu 
skaits 

Rīgas 27 

Kurzemes 19 

Zemgales 23 

Vidzemes 28 

Latgales 18 

Kopā: 115 

 
ESF aktivitāte „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” 

 
SaskaĦā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.522 „Noteikumi par darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reăionu un 
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”,  aktivitāte tiek ieviesta 
atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā un VRAA nodrošina pilnu projektu 
administrēšanas ciklu. Atklāta projektu iesniegumu atlase notika no 2010.gada 1.jūlija l īdz 
2010.gada 29.septembrim, un tās rezultātā tika iesniegti 103 projektu iesniegumi par kopējo 
summu 4 621 064,47 LVL, par 2 071 064,47 LVL pārsniedzot 1.5.3.2.aktivitātē pieejamo 
kopējo finansējumu 2 550 000 LVL. 
 
No 103 iesniegtajiem projektu iesniegumiem, 3 projektu iesniegumi tika atsaukti, 26 projektu 
iesniegumi tika noraidīti, par 2 projektu īstenošanu vienošanās plānots noslēgt 2011.gada 
1.pusgadā. 2010.gadā tika noslēgtas 70 vienošanās par apstiprināto projektu īstenošanu par 
kopējo summu 2 427 459 LVL. 
 

2.2.2.2. tabula 
Noslēgto vienošanās skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Projektu 
skaits 

Rīgas 17 

Kurzemes 10 

Zemgales 12 

Vidzemes 15 

Latgales 16 

Kopā: 70 

 
ERAF aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 
reăionālas nozīmes attīstības centros” 

 
SaskaĦā 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 reăionālas nozīmes attīstības centros” 
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aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, un VRAA nodrošina 
pilnu projektu administrēšanas ciklu. 
 
2010.gadā tika turpināta ierobežotās projektu iesniegumu  atlases 2.kārta. Ierobežotās projektu 
iesniegumu atlases 2.kārta notikusi atbilstoši plānotajam laika grafikam, ievērojot to, ka 
3.1.4.3.aktivitātes ietvaros nav apgūta visa pieejamā ERAF kvota, pašvaldības varēs iesniegt 
projektu iesniegumus arī 2011.gadā. Projektu atlases 2.kārtas ietvaros pašvaldībām nosūtīti 12 
uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus. Aktivitātes ietvaros apstiprināts 41 projekts un 
veikta projektu īstenošanas uzraudzība. Pārskata periodā veikti 33 grozījumi noslēgtajās 
vienošanās, veikti 12 avansa maksājumi  600 207,20 LVL apmērā, kā arī 49 starpposma un 25 
noslēguma maksājumi – attiecīgi 3 041 115,15 LVL un 2 490 435,65 LVL. 2010.gadā tika 
pabeigts 21 projekts. 
 
Aktivit ātes administrēšanas ietvaros veiktas 17 pirmsmaksājumu pārbaudes projektu 
īstenošanas vietās. 
 
2010.gadā tika noslēgtas 12 vienošanās par projektu īstenošanu un nodrošināta šo projektu 
īstenošanas uzraudzība.  
 

2.2.2.3. tabula 
Noslēgto vienošanos skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Projektu 
skaits 
2009.gads 

Projektu 
skaits 
2010.gads 

Rīgas 6 3 

Kurzemes 5 4 

Zemgales 5 2 

Vidzemes 7 1 

Latgales 6 2 

Kopā: 29 12 

 
Līdz Pārskata perioda beigām šo projektu ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti:  

• izveidotas 200 jaunas darba vietas un saglabātas 356 esošās darba vietas; 
• uzcelti divi bērnudārzi, rekonstruēti vai renovēti astoĦi bērnudārzi; 
• izveidotas jaunas vietas bērnudārzos. 

 
Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, 
bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reăionos uz 
2010.gada beigām samazinājies par 14,17%. 
 

2.2.2.4. tabula 
Projektu ietvaros jaunizveidoto vietu skaits bērnudārzā pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Jaunizveidoto 
vietu skaits  

Rīgas 559 

Vidzemes 93 

Latgales 388 

Kurzemes 466 

Zemgales 484 

Kopā: 1990 
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ERAF aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”  
 
SaskaĦā 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”” aktivitāte tiek ieviesta atvērta 
projektu iesniegumu atlases konkursa veidā, un VRAA nodrošina pilnu projektu 
administrēšanas ciklu.  
 
2010.gadā tika turpināta 2009.gadā izsludinātā 2.atlases kārta, kuras ietvaros tika saĦemti  22 
projektu iesniegumi, no kuriem tika apstiprināti astoĦi projekta iesniegumi. 2010.gadā tika 
noslēgtas astoĦas vienošanās par projektu īstenošanu, veikti grozījumi 11 noslēgtajās 
vienošanās, kā arī nodrošināta šo projektu īstenošanas uzraudzība. Aktivitātes administrēšanas 
ietvaros veikti 8 avansa maksājumi 47 146,40 LVL apmērā, kā arī 23 starpposma maksājumi – 
703 947,60 LVL un 10 noslēguma maksājumi – 465 170,88 LVL apmērā. 2010.gadā tika 
pabeigti 10 projekti. 
 

2.2.2.5. tabula 
Noslēgto vienošanos skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Projektu 
skaits 

Rīgas 4 

Kurzemes - 

Zemgales 4 

Vidzemes - 

Latgales - 

Kopā: 8 

 
ERAF aktivitāte „Nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 
līdzsvarotai valsts attīstībai” 

 
SaskaĦā ar MK 2008.gada 27.maija noteikumiem Nr.377 „Noteikumi par darbības 
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti “Nacionālas un 
reăionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 
aktivitāte 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 saĦēmējiem, veic pārbaudes 
projektu īstenošanas vietās, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kā arī 
uzraudzību.  
 
2010.gadā tika noslēgtas 19 vienošanās par projektu īstenošanu, veikti 52 grozījumi 
noslēgtajās vienošanās un nodrošināta  projektu īstenošanas uzraudzība - tika veikti 20 avansa 
maksājumi  37 419 992,45 LVL apmērā, kā arī 122 starpposma – 14 702 171,20 LVL un 10 
noslēguma maksājumi –  1 098 528,73 LVL apmērā. 2010.gadā tika pabeigti 10 projekti.  
Aktivit ātes administrēšanas ietvaros veiktas 18 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.   
 

2.2.2.6. tabula 
Noslēgto vienošanos  skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Projektu 
skaits 
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Kurzemes 5 

Zemgales 3 

Vidzemes 6 

Latgales 5 

Kopā: 19 

 
Kā redzams 2.2.2.6. tabulā, lielākais vienošanos skaits tika noslēgts Vidzemes plānošanas 
reăionā - 6, mazākais Zemgales plānošanas reăionā - 3, bet, saskaĦā ar aktivitātes 
regulējošiem MK noteikumiem, Rīgas plānošanas reăiona pašvaldībām finansējums 
aktivitātes ietvaros netika paredzēts. 
 
ERAF aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”  

 
SaskaĦā ar MK 2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615 „Noteikumi par darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti „R īgas pilsētas 
ilgtspējīga attīstība”” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu  atlases veidā. 
VRAA nodrošina nepilnu aktivitātes projektu administrēšanas ciklu.  
 
2010.gada 16.decembrī VRAA noslēdza vienošanos par projekta īstenošanu par summu 3 000 
000 LVL, kuras ietvaros 2010.gada 22.decembrī tika veikts avansa maksājums LVL 500 000.  
 
ERAF aktivitātes „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” ietvaros tika sniegti priekšlikumi par 
projektu idejām saskaĦošanai Koordinācijas padomes sēdēs. Savukārt, ESF aktivitāšu 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reăionu 
un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, kā arī 
ERAF aktivitāšu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” un „Atbalsts novadu pašvaldību 
kompleksai attīstībai” ietvaros, tika sniegti priekšlikumi RAPLM projektu vērtēšanas kritēriju 
un MK noteikumu par aktivitāšu ieviešanu izstrādei. 
 
Sociālās drošības tīkla stratēăijas pasākumu aktivitātes: 
 

„Kompensācijas izmaksas novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaĜ”. 

 
Sociālās drošības tīkla stratēăijas ietvaros novadu pašvaldības, kuru administratīvajā 
teritorijā ir reorganizētas un likvidētas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, 
no 2009.gada oktobra varēja saĦemt kompensāciju 90% apmērā par braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar skolēnu braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaĜ. 

 
2010.gadā kompensāciju par izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem 
saĦēma 45 novadu pašvaldības. Kompensācijās novadu pašvaldībām 2010.gadā tika 
izmaksāti  419 587 LVL.  

 
 

2.2.2.8.tabula  
Kompensāciju saĦēmušo pašvaldību skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Pašvaldību 
skaits 
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Rīgas 6 

Kurzemes 7 

Zemgales 10 

Vidzemes 11 

Latgales 11 

Kopā: 45 

 
„Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībās” 

 
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.446 ”Par finanšu līdzekĜu 
piešėiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai” un 2010.gada 
13.septembra rīkojumu Nr.539 ”Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu novadu pašvaldībām 
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai”, VRAA pārskata periodā noslēdza 62 vienošanos 
ar novadu pašvaldībām par 99 autobusu iegādi, un novadu pašvaldībām tika izmaksāti 
3 077 470,31 LVL.  
 

2.2.2.9.tabula  
SaĦemtie autobusi pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Autobusu 
skaits 

Rīgas 30 

Kurzemes 20 

Zemgales 16 

Vidzemes 25 

Latgales 8 

Kopā: 99 

 

2.2.3. Citu finanšu instrumentu aktivit āšu ieviešana 
 
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds”  
 
Pārskata periodā VRAA nodrošināja grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” ieviešanu, 
nodrošinot apakšprojektu ieviešanas uzraudzību un maksājumu veikšanu. Noslēguma 
maksājumu pieprasījumu pārbaudes un maksājumi tika veikti 15 apakšprojektu finansējuma 
saĦēmējiem (t.sk. piecām valsts budžeta iestādēm).  
 
Apakšprojektu iesniedzējiem sagatavots viens pārjaunojuma līgums saistībā ar iestādes 
reorganizāciju un viena vienošanās par sadarbības līguma izbeigšanu. Sakarā ar to, ka 
atsevišėu apakšprojektu iesniedzēju faktiskās izmaksas bija mazākas nekā plānotās, pārskata 
periodā izveidojās līdzekĜu atlikums. 
 
 
 
Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālais projekts „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 
 
Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 2009.gada 
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23.decembrī, atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma nosacījumiem, tika izsludināts iepirkums 
„Skolēnu autobusu piegāde pašvaldībām”. 
 
2010.gada 9.jūnijā tika organizēts seminārs, kurā novadu pašvaldības tika informētas par 
projekta īstenošanas gaitu, iegādājamo autobusu tehniskajiem parametriem, kā arī tika izskatīti 
jautājumi par sadarbības līguma projektu. Projekta ietvaros tika organizēts radošo darbu 
konkurss skolēniem „Mans skolas autobuss”, kā arī nodrošināta publicitāte masu medijos par 
projekta īstenošanas aktivitātēm. 
 
2010.gada 6.jūlij ā ar piegādātāju apvienību SIA „Latursus”, UAB „Salociai ir Parteneriai”, 
„BMC Sanayi ve Ticaret A.S.” tika noslēgts iepirkuma līgums par skolēnu autobusu piegādi 
2.iepirkuma daĜā, bet 2010.gada 22.jūlij ā ar SIA „Domenikss” tika noslēgti iepirkuma līgumi 
par skolēnu autobusu piegādi pašvaldībām 1. un 3. iepirkuma daĜā. Iepriekšminēto iepirkuma 
līgumu ietvaros skolēnu autobusu piegādātājiem 2010.gadā veiktas izmaksas kopsummā par 
9 504 118 LVL par 110 skolēnu autobusu piegādi 59 pašvaldībām.  
 

2.2.3.1. tabula 
Piegādāto autobusu skaits pa plānošanas reăioniem 

Plānošanas reăions Piegādāto 
autobusu 
skaits 

Rīgas 9 
Kurzemes 23 
Zemgales 19 
Vidzemes 17 
Latgales 42 
Kopā: 110 

 
Reăionālā griezumā lielākais piegādāto autobusu skaits ir 42 autobusi Latgales plānošanas 
reăionā, bet mazākais piegādāto autobusu skaits - deviĦi autobusi Rīgas plānošanas reăionā.  
 

2.2.4. ES fondu Tehniskās palīdzības līdzekĜu izmantošana 
 
Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu ieviešanu 
2007.- 2013.gada plānošanas periodā, VRAA turpināja īstenot projektu „Tehniskā palīdzība 
Valsts reăionālās attīstības aăentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai”.  
 
Projekta ietvaros VRAA nodrošina: 

• administratīvo kapacitāti ES fondu administrēšanā; 
• ES fondu informācijas un publicitātes pasākumus; 
• ES fondu uzraudzību; 
• ES fondu projektu datu uzkrāšanu ar ES fondu administrēšanu saistītu aktivitāšu 
īstenošanu. 

 

2.2.5. E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana 
 
Lai attīstītu e-pārvaldi VRAA īsteno šādus projektus: 

• E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība. Pārskata periodā ir: 
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o pabeigta izstrāde e-pakalpojumam „Elektroniska pieteikšanās studijām”; 
o uzsākta Valsts informācijas sistēmu savietotāja pilnveidošana; 
o uzsākta IeM IC e-pakalpojuma „Administratīvo naudas sodu nomaksas 

pārbaude” izstrāde; 
o uzsākta VSAA e-pakalpojumu grupas (11 e-pakalpojumi) izstrāde; 

• Vienota ăeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĂIS sasaiste ar portālu. 
Pārskata periodā ir uzsākta ăeotelpisko datu savietotāja un ăeotelpiskā portāla 
specifikāciju izstrāde; 

• Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. 
Pārskata periodā ir: 

o izstrādāti standartu un vadlīniju dokumentācijas komplekti par publiskās 
pārvaldes elektronisko dokumentu apriti; 

o veikta e-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā 
www.latvija.lv” sadarbības partneru intervēšana; 

o veikta valsts un pašvaldību iestāžu un iedzīvotāju elektroniska aptauja par 
publiskās pārvaldes un iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju un izstrādāts 
e-pakalpojumu risinājumu darbības apraksts;  

o sagatavota informatīva publikācija „An interactive site for electronic 
communication between the population and public administration 
institutions: E-consultations” EuroSpaceGroup 
(www.eurospacegroup.com) par projektā topošo e-pakalpojumu; 

• E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība. Pārskata periodā ir 
izstrādāta e-iepirkumu sistēma un nodota publiskā lietošanā. 

• Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 
pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma – I kārta. Pārskata periodā ir uzsākta 
un turpinās projekta I kārta, pabeigta prasību izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu 
specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām; 

• Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide – I kārtas ietvaros:  
o veikta pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošana likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” izmaiĦām; 

o izstrādāts e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma apmaksa tiešsaistē”; 
o pabeigta lietotāju reăistra izveide; 
o izstrādāti nekustamā īpašuma nodokĜa apakšsistēmu papildinājumi; 
o ieviesta Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas (PFAS) 

pamatfunkcionalitāte;  
• Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas II kārta. Pārskata periodā uzsākta projekta II 

kārta un izstrādāts e-pakalpojums „"IzziĦa Zemesgrāmatas tiesu tiesnešiem par 
nekustamā īpašuma nodokĜa nomaksu". 

 

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

 
2010. gadā VRAA uzsāka īstenot jaunu ERAF aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību 
kompleksai attīstībai”. 
 
2010.gada 14.septembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr.843 „Noteikumi par darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts 
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai””. 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros projektu pieĦemšana 
bija paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. SaskaĦā ar 3.6.2.1.aktivitātes 
nosacījumiem, uzaicinājumi finansējuma saĦēmējiem jānosūta pēc attīstības programmas un 
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projekta idejas saskaĦošanas Koordinācijas padomē. Atbilstoši 3.6.2.1.aktivitātes 
nosacījumiem par finansējuma saĦēmējiem noteiktas 18 novadu pašvaldības. 
 
Pārskata periodā tika uzsākta novadu pašvaldību attīstības programmu izstrāde, un līdz 
2010.gada 31.decembrim bija sagatavoti atzinumi par attīstības programmām Limbažu un 
Valkas novada pašvaldībās, kas tika virzītas saskaĦošanai Koordinācijas padomes sēdē. 
Pirmos uzaicinājumus projektu iesniedzējiem plānots nosūtīt 2011.gada 1.pusgadā.  
Pārskata periodā tika uzsākta arī metodisko materiālu projektu iesniegumu vērtēšanai izstrāde.   
 

2.4.  Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi  
 
2010.gadā VRAA kopā ar piesaistītajiem ekspertiem - zinātniekiem sagatavoja izdošanai 
gadskārtējo pārskatu „Reăionu attīstība Latvijā 2009”. Pārskats sagatavots latviešu un angĜu 
valodā. Līguma summa bija LVL 12 350,00 bez PVN, un pētījumu veica SIA „Grupa 93”. 
 
Pārskats „Reăionu attīstība Latvijā 2009” ir ievietots un brīvi pieejams visiem interesentiem 
VRAA mājas lapā. Pārskata tirāža- 1000 eksemplāru pārskata (drukātā) versijā un 330 CD 
(elektroniskā) versijā. 
 
Pārskata periodā Valsts reăionālās attīstības aăentūra savām un RAPLM vajadzībām ir veikusi 
vairākas aptaujas par tās kompetencē esošajiem jautājumiem: 

• Pašvaldību aptauja pētījumam par Publiskās un privātās partnerības izmantošanas 
iespējām pašvaldībās, ar normatīvajiem aktiem noteikto funkciju un pakalpojumu 
realizācijai (pasūtītājs RAPLM); 

• Aptauja „Iedzīvotāju aptauja par uzdotajiem jautājumiem valsts iestādēm un 
pašvaldībām”. Aptaujas rezultāti pieejami VRAA mājas lapas sadaĜā „E-Pakalpojumu 
attīstība”, apakšsadaĜā „Aktualitātes”;  

• Aptauja „Valsts iestāžu un pašvaldību pieredze par ikdienā elektroniskā veidā 
iesniegtajiem iedzīvotāju jautājumiem, un to, kā tiek organizēta atbilžu sniegšana un 
biežāk uzdoto jautājumu atbilžu publicēšana”. Aptaujas rezultāti pieejami VRAA 
mājas lapas sadaĜā „E-Pakalpojumu attīstība”, apakšsadaĜā „Aktualitātes”;  

• Aptauja par elektronisko pieteikšanos studijām, kurā tika aptaujāti studenti, kuri ir 
izmantojuši portāla www.latvija.lv piedāvāto e-pakalpojumu "Elektroniskā 
pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās". Aptaujas rezultāti pieejami VRAA 
mājas lapā sadaĜā „E-Pakalpojumu attīstība”, apakšsadaĜā „Aktualitātes”; 

• Aptauja par RAIM nepieciešamajiem rādītājiem. Aptaujas mērėis bija saĦemt 
pašvaldību darbinieku ieteikumus par nepieciešamo rādītāju iekĜaušanu topošajā 
RAIM modulī. Aptaujas rezultāti nav publicēti, jo aptauja bija paredzēta iekšējai 
lietošanai; 

• 2010.gada oktobrī Rīgā, Valmierā un Liepājā tika veikta vairāku uzĦēmumu aptaujas – 
intervijas „Latvijas uzĦēmumu pieredze reklāmas un izkārtĦu projektu sagatavošanā 
un saskaĦošanā”. RAPLM bija uzsākusi pašvaldību administratīvo šėēršĜu 
uzĦēmējdarbībai izvērtēšanu ar mērėi radīt visās pašvaldībās vienlīdzīgus 
uzĦēmējdarbības priekšnoteikumus un vienlīdzīgu pašvaldību attieksmi pret 
uzĦēmējiem. Aptauja tika veikta, lai noskaidrotu administratīvos šėēršĜus reklāmas 
jomā, kas apgrūtina uzĦēmējiem izvietot reklāmu savā pašvaldībā. Intervēšana notika 
sadarbībā ar RAPLM un pēc RAPLM pasūtījuma. Kopumā tika aptaujāti un intervēti 
16 dažāda lieluma uzĦēmumi.  
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2.5.  Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un l īdzekĜu izlietojums 

 
Projekts „Starpreăionālās partnerības platforma” 
 
2010.gadā tika uzsākts INTERREG IV C programmas projekts „Starpreăionālās partnerības 
platforma” („Interregional Partnership Platform”), kas tika apstiprināts 2009.gada novembrī. 
Projekta vadošais partneris ir Vācijas Saksijas-Anhaltes pavalsts, bet pārējie projekta partneri 
pārstāv Latvijas, Ungārijas (Eszaka-Anfelde), Spānijas (Valensija) reăionus. Projekts 
turpināsies līdz 2012.gada decembrim. 
 
Projekta galvenais mērėis ir uzlabot reăionu inovācijas kapacitāti, veicinot pašvaldību, 
plānošanas reăionu, inovācijas centru, biznesa inkubatoru, attīstības aăentūru, pētniecības 
institūtu, augstākās izglītības un citu iestāžu un organizāciju aktivitāti dalībai ES programmās 
un iniciatīvās, kā arī starptautisko sadarbību.  
 
Nozīmīgākās aktivitātes projekta ietvaros šajā pārskata periodā ir: 
• projekta pirmā starpreăionālās darba grupas sanāksme Debrecenā (Ungārijā); 
• reăionālās partnerības (Latvijas līmenī) seminārs „Starpreăionālās partnerības platforma 

- vērtīga pieredze kopīgiem projektiem” Rīgā; 
• projekta Uzraudzības grupas sanāksmes Rīgā un Magdeburgā, kur tika parakstītas 

politiskās rekomendācijas „Konkurētspējas un sadarbības veicināšana”; 
• pieredzes apmaiĦas vizīte uz Cēsīm (tikšanās ar Cēsu novada domes, Cēsu kultūras un 

tūrisma aăentūras, biznesa inkubatora „Magnuss”, Vides risinājumu institūta, Vidzemes 
inovāciju un zinātnes centra pārstāvjiem); 

• seminārs „Partnerreăionu iesaiste starpreăionālajā sadarbībā” un pieredzes apmaiĦas 
konference Magdeburgā, kur notika arī vairākas divpusējās tikšanās, kuru laikā tika 
nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai kopīgu projektu īstenošanai; 

• sagatavota un iesniegta atskaite par 1.pārskata periodu; 
• Ħemot vērā, ka viens no IPP projekta uzdevumiem ir salīdzināt partnerreăionu 

līdzdalības līmeni dažādās ES programmās un iniciatīvās, 2010.gadā VRAA uzsāka 
pētījumu par Latvijas organizāciju un iestāžu aktivitāti ES programmās un iniciatīvās. 
Pētījuma ietvaros tika apkopota informācija par Latvijas iestāžu un organizāciju 
pieteiktajiem un apstiprinātajiem projektiem katrā programmā, analizēti Latvijas 
aktivitātes veicinošie un kavējošie faktori, t.sk., reăionu griezumā, kā arī identificēti daži 
no veiksmīgākajiem projektu īstenošanas piemēriem;  

• paralēli minētajam pētījumam tika uzsākta 118 pašvaldību, 26 augstākās izglītības 
iestāžu un 30 NVO aptauja par līdzdalību ES programmās un iniciatīvās. 

 
Pētījumu rezultāti un citu valstu pieredzes apskats būs pieejams Latvijas valsts iestādēm, 
plānošanas reăioniem, pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm. 
 
2011.gadā tiks pabeigts darbs pie salīdzinošā pētījuma par partnerreăionu dalību ES 
programmās, identificēti labās prakses piemēri starptautiskās sadarbības stratēăiju īstenošanā, 
lai pēc tam īstenotu šīs labās prakses divos pilotprojektos, no kuriem vienā tiks iesaistītas 
pašvaldības un plānošanas reăioni, otrā – uzĦēmēji, inovācijas centri, tehnoloăiskie parki 
utml. 
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2011.gadā plānotas pieredzes apmaiĦas vizītes uz Valensiju un Eszakas-Anfeldes reăionu, 
divi semināri par pilotprojektiem, kā arī plašākam interesentu lokam organizēta konference 
decembrī, kas notiks Rīgā. 
 
Kopējais projekta finansējums ir 1 137 700 EUR, no kuriem 177 800 EUR ir VRAA kā 
partnera finansējums projektā.  
 
Baltijas Jūras reăiona programmas projekts „BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības 
stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reăionā ārpus galvaspilsētām” 
 
Projekts „BSR InnoReg” tika apstiprināts 2008.gadā, un tā darbības laiks ir no 2009.gada 
janvāra līdz 2011.gada jūlijam.  
 
Projekta mērėis ir uzlabot inovācijas pārvaldību un sekmēt inovāciju veicinošas vides izveidi 
Baltijas reăionos ārpus galvaspilsētām, analizējot reăionu iespējas un izveidojot kopēju 
reăiona attīstības vīziju.  
 
Nozīmīgākās aktivitātes projekta ietvaros šajā pārskata periodā ir: 
• Pētījums „Baltijas jūras reăiona valstu pieredzes analīze un priekšlikumu sagatavošana 

pašvaldību administratīvā sloga mazināšanai uzĦēmējiem”, kura galvenais mērėis bija 
pieredzes apzināšana un priekšlikumu sagatavošana pašvaldību administratīvā sloga 
mazināšanai uzĦēmējiem un vienlīdzīgu uzĦēmējdarbības priekšnoteikumu radīšanai; 
labās prakses apmaiĦas veicināšana starp Baltijas jūras reăiona valstīm; inovācijas 
veicināšanai labvēlīgas vides veidošana; 

• Pirmās Inovācijas dienas studentiem Latvijā „Ar ideju azotē...”, kas notika 2010.gada 
septembrī Vidzemes Augstskolā, Valmierā. Inovācijas dienās piedalījās vairāk nekā 150 
studenti no 10 lielākajām Latvijas augstskolām, lai gūtu zināšanas par inovācijas 
attīstību un risinājumiem no idejas rašanās brīža līdz tās praktiskai īstenošanai Latvijas 
reăionos;  

• Otrais un trešais starpvalstu apmācību modulis, kas notika „Baltic Dynamics 2010” 
konferences ietvaros septembrī Rīgā; 

• BSR Innoreg forums „Baltijas jūras ārpus galvaspilsētu reăioni globālo attīstības 
tendenču ietekmē" notika jūnijā Rīgā, un tā mērėis bija veicināt izpratni par to, kā 
globālās tendences un uzĦēmējdarbības vides straujās izmaiĦas ietekmē reăionus un 
kādas inovācijas atbalsta aktivitātes un zināšanas tiem ir nepieciešamas. Forumā 
piedalījās pašvaldības un reăionālās politikas veidotāji;  

• Sagatavots „Baltijas inovācijas politikas saprašanās memoranda” projekts, kuru pēc 
projekta partneru apspriešanas plānots parakstīt 2011.gadā; 

• Sagatavota un iesniegta atskaite par 2. un 3.pārskata periodu. 
 
2011.gadā plānotas divas projekta partneru tikšanās, ceturtais starpvalstu apmācību modulis, 
kā arī noslēguma seminārs Briselē. Tiks parakstīts arī starpvalstu saprašanās memorands.  
 
Projekta kopējais finansējums ir 2 393 063 EUR. VRAA kā partnera kopējais līdzfinansējums 
projektā ir 97 885 EUR. 
 
 
 
ESPON nacionālais kontaktpunkts 
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VRAA ir ESPON programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā. Tā uzdevums ir nodrošināt 
ESPON darbību Latvijā, sniegt atzinumus par ESPON programmas projektu ziĦojumiem, 
koordinēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON tematikā, izplatīt ESPON pētījumu rezultātus, 
kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos, sanāksmēs un semināros. ESPON 
programmas uzraudzības komitejā Latviju pārstāv VARAM. 
 
Nozīmīgākās aktivitātes šajā periodā ir: 
• VRAA tika apstiprināts kā partneris ESPON programmas kontaktpunktu projektā 

„ZiemeĜu-Baltijas dialogi par telpiskās plānošanas starptautisko perspektīvu” (Nordic-
Baltic dialogues on transnational perspectives in spatial planning - NORBA). Projekta 
mērėis ir sekmēt starptautisko sadarbību telpiskās attīstības un teritoriālās kohēzijas 
jautājumos.  Projekta īstenošanas laiks ir 2010. - 2012.gads; 

• VRAA organizēja ESPON kontaktpunktu projekta „NORBA” starptautisko partneru 
sanāksmi; 

• VRAA tika apstiprināts kā partneris ESPON kontaktpunktu projektā „ESPON konceptu 
kapitalizācija un izplatīšana (Capitalisation and Dissemination of ESPON concepts - 
CaDEC). Projekta CaDEC mērėis ir izplatīt un sekmēt  uz ESPON pētījumiem balstītas 
noderīgas informācijas apmaiĦu, lai palīdzētu ieinteresētajām pusēm izstrādāt reăionu, 
pilsētu un citu teritoriju attīstību veicinošu rīcību un politiku. Projekta īstenošanas laiks 
ir 2011. - 2013.gads. 

• VRAA septembrī organizēja ESPON sadarbības semināru – diskusiju Rīgā, kur notika 
prezentācijas un diskusijas par demogrāfijas un migrācijas plūsmu ietekmi uz Eiropas 
reăioniem un pilsētām (DEMIFER projekta rezultāti), par reăionālās attīstības 
ilgtermiĦa izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem Latvijā, par lauku reăionu 
potenciālu un jaunākajām ESPON aktualitātēm. Seminārs tika rīkots ESPON 
kontaktpunktu projekta „ZiemeĜu-Baltijas dialogi par telpiskās plānošanas starptautisko 
perspektīvu” (NORBA)” ietvaros;  

• VRAA kā kontaktpunkts piedalījās ESPON informācijas dienās par jaunu projektu 
uzsaukumu. 

 
Regulāri tika aktualizēta informācija par ESPON jautājumiem VRAA mājas lapā un izplatīta 
ESPON sadarbības tīkla dalībniekiem Latvijā. 
 

2.6.  Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi 
 
Sakarā ar portāla www.latvija.lv satura attīstību un atpazīstamības veicināšanu, aizvien vairāk 
iedzīvotāji izmanto portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas – meklē nepieciešamo 
informāciju par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī pieprasa un saĦem e-
pakalpojumus tiešsaistē. Tā kā ar katru mēnesi pieaug portāla www.latvija.lv apmeklējumu 
skaits, 2010.gada beigās kopējais portāla www.latvija.lv apmeklējumu skaits pārsniedza 5,5 
miljonus.  
 
Domājot par iedzīvotāju ērtībām un vajadzībām, 2010.gadā portālā www.latvija.lv tika ieviesti 
4 jauni e-pakalpojumi (kopējais e-pakalpojumu skaits – 29), kas krietni veicināja e-
pakalpojumu izmantošanas popularitāti. Kopējais e-pakalpojumu pieprasījumu skaits 
2010.gadā – 348 955. Populārākie e-pakalpojumi bija: 

• elektroniskā pieteikšanās studijām pamata studiju programmās; 
• dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana; 
• mani dati  Iedzīvotāju reăistrā; 
• dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reăistrā; 
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• mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. 
 
Starpiestāžu pakalpojumi – 2010.gadā tika publicēti Datu izplatīšanas tīkla (DIT) 
pakalpojumi, kurus izmanto ārstniecības iestādes, lai saĦemtu Veselības ekonomikas centra 
uzturētos elektroniskos klasifikatorus. 
 
Uzlabojumi portālā www.latvija.lv, kas veikti 2010.gadā:  

• pašvaldību e-pakalpojumi – iespēja saĦemt minētos pakalpojumus, izmantojot kā 
autentifikāciju līdzekli ne tikai e-parakstu, bet arī internetbanku autorizāciju; 

• ieviesta iespēja autorizēties ar jauniem autentifikācijas līdzekĜiem - Mobilais ID, banka 
Citadele, Norvik banka, portālā reăistrētiem lietotājiem (pieejams tikai e-
pakalpojumam „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”); 

• sadarbībā ar Veselības ekonomikas centru un Veselības norēėinu centru tika ieviesti 4 
jauni e-pakalpojumi un viens jauns e-pakalpojums tika izstrādāts un ieviests sadarbībā 
ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti; 

• ievērojami paplašināts Publisko pakalpojumu katalogā aprakstīto valsts un pašvaldību 
sniegto pakalpojumu skaits, jo savus sniegtos pakalpojumus sāka aprakstīt arī 
pašvaldības. 

 
2010.gada 1.novembrī, uzsākot pilnveidotās Elektronisko iepirkumu sistēmas izmēăinājumu 
ekspluatāciju, VRAA piedāvā augstāka līmeĦa pakalpojumu visām valsts un pašvaldību 
iestādēm. Sistēma sniedz iespēju efektīvāk izmantot valsts un pašvaldību līdzekĜus. Ieviesta 
integrācija ar citām sistēmām: 

• piedāvājot iespēju autorizēties ar portālā www.latvija.lv pieejamiem autentifikācijas 
līdzekĜiem; 

• piedāvājot ātrāk un precīzāk norādīt adreses ar adrešu meklēšanas/pārbaudes iespēju 
Valsts adrešu reăistrā (VARIS). 

 
Elektronisko iepirkumu sistēma nodrošina vairākas priekšrocības sistēmas lietotājiem, no 
kuriem svarīgākie ir šādi: 

• ātrāks iepirkumu process – saīsināts laiks no vajadzības apzināšanas līdz preces 
piegādei;  

• valsts un pašvaldību iestādes tiek atslogotas no iepirkumu organizēšanas - iepirkumi 
tiek veikti centralizēti, nodrošinot preču pasūtīšanu ar Elektroniskās iepirkumu 
sistēmas starpniecību;   

• tiek ietaupīti valsts budžeta līdzekĜi, jo, centralizētajos iepirkumos apvienojot vairākus 
pasūtījumus, arī maziem iepirkumiem tiek iegūtas pircējam izdevīgākas cenas;  

• palielinās iepirkumu procesa caurskatāmība, atklātība un informācijas pieejamība – 
informācija par iepirkumiem ir publiski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā;  

• Latvijā tiek īstenots Eiropas Komisijas direktīvās paredzētais e-iepirkums un 
izmantota ES valstu pozitīvā pieredze. 

 
1.līmeĦa finanšu kontrole 
 
2010.gadā tika veikta 1.līmeĦa finanšu kontrole Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērėa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros īstenoto projektu iesaistītajiem partneriem 
no Latvijas, kā rezultātā tika izsniegti 490 atzinumi par attiecināmajām izmaksām. 
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu 1.līmeĦa finanšu kontroli, tika organizēti 3 semināri 
Latvijas projektu partneriem par projektu īstenošanas un pārskatu sagatavošanas prasībām  
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Baltijas jūras reăiona transnacionālās sadarbības programmā (17.02.2010. un 9.11.2010, Rīgā) 
un Starpreăionu sadarbības programmā INTERREG IVC (23.03.2010., Rīgā), kā arī tika 
nodrošinātas 1.līmeĦa kontroles prezentācijas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas (20.04.2010. un 9.12.2010., Rīgā) un Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas (20.-21.09.2010., Rīgā) informatīvajos semināros 
 

2.7.  Novērt ējums par iestādes stratēăijas ieviešanu 
 
Šajā sadaĜā ir atspoguĜota valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde, kas liecina 
par 2010.gadā sasniegtajiem VRAA stratēăijā izvirzītajiem mērėiem. 

 
2.7.1. tabula  

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 
programmai 22.02.00 Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība  

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Ieviesti un uzraudzīti projekti valsts atbalsta 
programmu ietvaros, skaits  

76 52 

 
2.7.2. tabula  

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 
programmai 28.00.00 Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Pašvaldību kompetenču centru informācijas 
tehnoloăijas darbības nodrošināšana un metodiskā 
vadība, skaits 

10 10 

Nodrošināta elektroniskās informācijas apmaiĦa 
starp pašvaldībām un valsts datu bāzēm, datu 
bāžu skaits 

2 3 

Izmaksātas un uzraudzītas mērėdotācijas 
pašvaldību bibliotēkām bezmaksas interneta 
pieslēguma nodrošināšanai, % no piešėirtā 
finansējuma 

100 100 

Izmaksātas un uzraudzītas mērėdotācijas 
pašvaldību teritorijas plānojumu vai to grozījumu 
izstrādei, mērėdotāciju saĦēmēju skaits 

40 26 

 
Valsts budžeta 28.programmā 2010.gadā izpilde bija par 12 620 000 LVL mazāka nekā 
2009.gadā sakarā ar to, ka 2010.gadā tika apturēts finansējums pašvaldību investīciju projektu 
īstenošanai, kā rezultātā 16 pašvaldības pilnībā neizmantoja piešėirto mērėdotāciju. 
 
 
 
 

2.7.3. tabula  
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 29.00.00 Sociālās drošības tīkla stratēăijas pasākumu īstenošana 
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Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Kompensāciju saĦēmušo skolēnu skaits, % no 
kopējā likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu 
skaita 

80 76 

CeĜā līdz izglītības iestādei (vienā virzienā) ilgāk 
par 60 minūtēm pavadījušo skolēnu skaits, % no 
kopējā pārvadāto likvidēto un reorganizēto skolu 
skolēnu skaita 

0.5 0.6 

 
Valsts budžeta 29.programma sākta īstenot no 2010.gada 1.janvāra, līdz ar to šie dati ar 
iepriekšējo gadu nav salīdzināmi. 
 

2.7.4. tabula  
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 62.06.00 Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF)  
 projekti un pasākumi 2007.-2013.gadam 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināta pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstības projektu ieviešana, 
projektu skaits  

9 8 

Nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstības projektu ieviešana, projektu 
skaits 

16 10 

Nodrošināta ilgtspējīgas pilsētvides attīstības 
projektu ieviešana, projektu skaits 

44 10 

Darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. 
apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 
elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu 
ieviešana, projektu skaits  

8 7 

 
Valsts budžeta 62.programmas 2010.gada izpilde bija par 9 557 000 LVL lielāka nekā 
2009.gadā, jo 2010.gadā ERAF aktivitātei „Nacionālās un reăionālās nozīmes attīstības centru 
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” noslēdzās 3.projektu iesnieguma kārta, un 
tika izmaksāti avansi 19 projektiem, kā arī 2010.gada nogalē uzsākta jauna aktivitāte „Rīgas 
pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 
 
VRAA pieĦēma lēmumu neīstenot aizsākto ERAF projektu „Reăionālās attīstības uzraudzības 
un novērtēšanas informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana – 1.kārta”. Tā vietā tika nolemts 
papildināt TAPIS ar RAIM, kurā tiktu iekĜauti 48 sociālekonomiskie pamatrādītāji par četrām 
galvenajām sfērām – iedzīvotāji, ekonomika, vide un teritorija. Papildus paredzēts iekĜaut 
datus par nozaru ieguldījumiem teritorijā. Tādā veidā tiktu nodrošināta pamatinformācija gan 
par telpiskajiem datiem, gan par valsts administratīvo teritorijas attīstību vienas sistēmas 
ietvaros.  
 

2.7.5. tabula  
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF)  
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 projekti un pasākumi 2007.-2013. gadam 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Darbības programma "Cilvēkresursi un 
nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.1. 
apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas 
izveide un ieviešana” projektu ieviešana, projektu 
skaits  

1 1 

 
Valsts budžeta 63.programma sākta īstenot no 2010.gada 1.janvāra, līdz ar to dati ar iepriekšējo 
gadu nav salīdzināmi. 
 

2.7.6. tabula  
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 71.06.00 Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētās programmas, projekti un pasākumi 

2006.-2011. gadam 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” 
ietvaros ieviesti un uzraudzīti projekti, skaits 

26 15 

 
Valsts budžeta 71. programmas 2010.gada izpilde bija par 170 000 LVL mazāka nekā 
2009.gada izpilde, jo 2010.gadā tika pabeigta grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” 
īstenošana, izmaksājot noslēguma maksājumus grantu shēmas 10 apakšprojektu finansējuma 
saĦēmējiem, savukārt, 2009.gadā tika izmaksāti avansi grantu shēmas 28 apakšprojektiem. 
 

2.7.7. tabula  
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 72.06.00 Šveices finansiālās palīdzības projekti 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

Nodrošināta skolēnu autobusu piegāde 
pašvaldībām, skaits 

110 94 

 
Valsts budžeta 72.programma sākta īstenot no 2010.gada 1.janvāra, līdz ar to dati ar iepriekšējo 
gadu nav salīdzināmi. 
 
Ievērojot to, ka iepirkuma procedūra tika pārsūdzēta, pārskata periodā netika piegādāti visi 
plānotie skolēnu autobusi.  
 

2.8.  Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

2.8.1. VRAA vadības un kontroles sistēma 
 
VRAA kvalitātes vadība ir izveidota saskaĦā ar MK 2001.gada 4.decembra noteikumiem 
Nr.501 "Noteikumi par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs" un MK 
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2001.gada 11.decembra ieteikumiem Nr.1 "Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai 
valsts pārvaldes iestādēs", kas apraksta pamatprasības, kas jāievēro, izveidojot kvalitātes 
vadības sistēmu.  
 
Lai nodrošinātu sekmīgu valsts un citu finanšu instrumentu programmu ieviešanu un 
uzraudzību, VRAA kvalitātes vadības sistēma ir veidota, Ħemot vērā tai deleăēto funkciju 
apjomu un sarežăītību, kā arī citus faktorus, kas saistīti ar VRAA darbības mērėu sasniegšanu. 
Izveidotā kvalitātes vadības sistēma veicina stratēăisko mērėu sasniegšanu, resursu 
aizsardzību, kontroles pasākumu izveidošanu un uzturēšanu. Tā sniedz pamatotu pārliecību 
par to, ka VRAA izvirzītos uzdevumus pilda atbilstoši stratēăiskajiem mērėiem un, saskaĦā 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.  
 

2.8.2. VRAA Kvalit ātes vadības sistēmas pilnveidošana  
 
2009.gada nogalē tika parakstīts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Valsts 
reăionālās attīstības aăentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un labas pārvaldības principiem” īstenošanu. Projekta mērėis ir pilnveidot VRAA 
kvalitātes vadības sistēmu vienotai, stratēăiskai un efektīvai deleăēto funkciju izpildei, 
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un veicinot VRAA klientu apmierinātības 
paaugstināšanu. Projekta gaitā tika auditēta esošā VRAA kvalitātes vadības sistēma, izstrādāts 
ieteikumu plāns tās pilnveidei, kā arī veiktas darbinieku apmācības par kvalitātes vadības 
sistēmas jautājumiem. 
  

2.8.3. Kvalit ātes vadības dokumentu reăistrs 
 
VRAA veicamo funkciju nodrošināšanai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nodrošina 
VRAA darbības caurskatāmību un nosaka atbildīgo darbinieku rīcību funkciju veikšanai. Visi 
iekšējie normatīvie akti atbilst LR un ES tiesību aktiem un tiek regulāri aktualizēti, Ħemot vērā 
to izmaiĦas. 
 
Ievērojot apstiprināto iekšējo normatīvo aktu grozījumus, regulāri tiek aktualizēts kvalitātes 
vadības dokumentu reăistrs, kurā tiek apkopota informācija par VRAA iekšējiem kvalitātes 
vadības dokumentiem. 
 

2.8.4. Risku vadība 
 
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. 
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3. PERSONĀLS 
 
Lai nodrošinātu profesionālu darbību VRAA izvirzīto mērėu un vērtību sasniegšanai un 
deleăēto funkciju efektīvai izpildei, viens no VRAA uzdevumiem ir ilgtermiĦā piesaistīt 
profesionālus un uz darba rezultātiem orientētus darbiniekus. 
 
VRAA veic visus ar personāla vadību saistītos procesus (atlase, novērtēšana, mācības u.c.), 
kas nodrošina profesionāla un augsti kvalificēta VRAA personāla izveidi un uzturēšanu.  
 
VRAA amatu vietu skaits 2010.gadā bija nemainīgs - 104 amatu vietas, no tām uz 2010.gada 
31.decembri bija 64 ierēdĦa amati un 39 darbinieku amati, proporcionālu sadalījumu sk. 3.1. 
attēlā.  

 
3.1. attēls 

VRAA amatu vietu iedalījums

62%

38%

IerēdĦi Darbinieki

 
Vidējais faktiski nodarbināto skaits bija 98 darbinieki/ierēdĦi un nodarbinātības koeficients 
bija 0.94. Lai arī atbrīvoto darbinieku/ierēdĦu skaits 2010.gadā nav liels – 12%, nodarbināto 
skaita mainības koeficients bija 0.36, jo 2010.gadā tika pieĦemti darbinieki/ierēdĦi uz ilgstošā 
prombūtnē esošu darbinieku/ierēdĦu laiku un aizpildītas septiĦas vakances. Faktiski 
nodarbināto pieaugumu sk. 3.2. attēlā.  

 
3.2. attēls 

Amatu vietu un faktiski nodarbināto skaits 2010.gadā
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Personāla sastāvs pēc dzimuma sadalījums 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu nav 
mainījies: 33% - vīrieši un 67% - sieviešu. Vidējais VRAA personālsastāva vecums 2010.gadā 
bija 37 gadi, 36 gadi - vīriešiem un 37 gadi - sievietēm. VRAA 2010.gada 31.decembrī tika 
nodarbināti 34 vīrieši un 69 sievietes, tajā skaitā: 

• vecumā no 20 – 29 gadiem 23 sievietes un 12 vīrieši; 
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• vecumā no 30 – 39 gadiem 22 sievietes un 14 vīrieši; 
• vecumā no 40 – 49 gadiem 14 sievietes un 2 vīrieši; 
• vecumā no 50 – 59 gadiem 7 sievietes un 4 vīrieši; 
• vecumā no 60 un vairāk gadiem 3 sievietes un 2 vīrieši. 

 
93% no VRAA darbiniekiem/ierēdĦiem ir augstākā izglītība, tikai 7% no darbiniekiem, kuri 
veic atbalsta funkciju, ir vidējā izglītība (sadalījumu sk.3.3.attēlā). 

 
3.3. attēls 

VRAA personāla izglītības līmeĦa procentuāls iedalījums

7% 3%

41%

49%

Vidējā izglītība

I līmeĦa profesionālā augstākā izglītība

Bakalaura grāds, II līmeĦa profesionālā
augstākā vai akadēmiskā izglītība

Maăistra grāds

 
13% no VRAA darbiniekiem/ierēdĦiem turpina studijas augstākās izglītības iestādēs, 
papildinot zināšanas, kas pārsniedz obligāti nepieciešamo izglītību darba pienākumu 
veikšanai. Lai veicinātu VRAA darbinieku un ierēdĦu kvalifikācijas celšanas iespējas, VRAA 
tiek piešėirts apmaksāts mācību atvaĜinājums semestra pārbaudījumu kārtošanai un 
diplomdarbu izstrādei.  
 

3.1. tabula 
VRAA personāla izglītības līmenis 

Izglītības pakāpe 

IerēdĦu/darbinieku 
skaits, kuri 
pabeiguši 
studijas 

IerēdĦu/darbinieku 
skaits, kuri iegūst 
grādu 

Vidējā izglītība 7  -  
I l īmeĦa profesionālā 
augstākā izglītība 3  -  
Bakalaura grāds, II līmeĦa 
profesionālā augstākā vai 
akadēmiskā izglītība 51  -  
Maăistra grāds 42 8 
Doktora grāds  -  5 

 
Zināšanu papildināšanai un pieredzes pilnveidošanai VRAA darbiniekiem tika piedāvātas arī 
kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas ārvalstīs, piedaloties pieredzes apmaiĦas braucienos, 
semināros, mācību vizītēs un konferencēs. Galvenās kvalifikācijas kursu tēmas bija ES 
struktūrfondi. 
 
Lai veicinātu darbinieku profesionālo izaugsmi, iespēju robežās tika veicināta darbinieku 
vertikālā un horizontālā karjeras izaugsme, lielākoties pārceĜot ierēdĦus augstākā amatā 
atbilstoši to kompetencei uz kāda prombūtnes laiku. 
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4. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU 
 
Šajā nodaĜa sniegts pārskats par komunikācijas pasākumiem, kuri veikti ar mērėi informēt un 
izglītot sabiedrību, izzināt sabiedrības viedokli par valsts iestādes darba kvalitāti un veicināt 
sadarbību ar nevalstisko sektoru.   
 

4.1.  Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 
Lai informētu sabiedrību par VRAA darbību, aktivitātēm ES struktūrfondu un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” 
administrēšanā, e-iepirkumu un e-pakalpojumu ieviešanu, veiktajiem pētījumiem un to 
rezultātiem, dalību BSR – Innoreg projektā (Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas 
sadarbības ietvaros Baltijas jūras reăionā ārpus galvaspilsētām), INTERREG IVC  projektā 
„Starpreăionālās partnerības platforma” un citos starptautiskās sadarbības projektos, kā arī par 
reăionālās attīstības jautājumiem un aktivitātēm, 2010.gadā tikai veiktas dažādas aktivitātes 
mērėa grupu informēšanai. Tika rīkoti apmācību un informatīvie semināri, konferences, tika 
sniegtas atbildes gan uz pašvaldību, gan NVO pārstāvju jautājumiem, gan atbildes uz 
žurnālistu un citu interesentu jautājumiem. Ir notikušas preses konferences un veidoti 
televīzijas un radio sižeti, kuros piedalījies VRAA direktors un citi VRAA pārstāvji.  
 
2010.gadā VRAA informatīvie un izglītojošie pasākumi tika organizēti pašvaldību, valsts 
iestāžu, NVO, kā arī uzĦēmumu pārstāvjiem. Šajā laika periodā kopumā ir notikuši 72 dažādi 
semināri, diskusijas, konferences un citi pasākumi. 
 
2010.gadā ir rīkoti deviĦi informatīvie un apmācību semināri par VRAA administrētajām ES 
Struktūrfondu programmām, kā arī ikgadējā konference par Latvijas līdzšinējo pieredzi un 
nākotnes redzējumu ES struktūrfondu apguvē: 

• līgumu parakstīšana ERAF aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai” (19.06.2010); 

• seminārs „Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu administratīvās kapacitātes stiprināšanai 
ieviešanas uzsākšana” (09.07.2010); 

• seminārs „Eiropas Sociālās fonda aktivitāšu administratīvās kapacitātes stiprināšanai 
ieviešanas uzsākšana” (13.07.2010); 

• seminārs „Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu – „Plānošanas reăionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem” projektu iesniegumu gatavošana” 
(15.07.2010); 

• seminārs „Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu administratīvās kapacitātes stiprināšanai 
ieviešanas uzsākšana” (16.07.2010); 

• seminārs „Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu administratīvās kapacitātes stiprināšanai 
ieviešanas uzsākšana” (22.07.2010); 

• seminārs „Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu – „Plānošanas reăionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem” projektu iesniegumu gatavošana” 
(23.07.2010); 

• seminārs „ES fondu aktivitāšu ieviešanas jautājumi” (25.08.2010); 
• seminārs novadu pašvaldībām „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” 

(15.10.2010); 
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• konference „Teritoriālā attīstība Eiropā un Latvijā: labā prakse un nākotnes iespējas”. 
ES fondu apguves pieredze un virzība Latvijā un citās ES valstīs (10.12.2010). 

 
Noslēdzot Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „ ĪstermiĦa 
ekspertu fonds”, tika rīkots semināru cikls „Mazs projekts lielai idejai”, kura ietvaros notika 
12 semināri un viena noslēguma konference. Semināros savā pieredzē par projektu īstenošanu 
dalījās grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” projektu īstenotāji, ārvalstu eksperti un 
iesaistīto institūciju pārstāvji, lai izvērtētu projektu rezultātus, nostiprinātu sadarbību un 
diskutētu par aktuāliem projektu jautājumiem. Semināru nepieciešamību un aktualitāti 
apliecināja lielais dalībnieku skaits, kopumā seminārus apmeklēja 800 cilvēku: 

• seminārs „Kultūras mantojums pilsētvides veidošanai” (29.10.2010); 
• seminārs „Iedzīvotāju iesaiste pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā” (29.10.2010); 
• seminārs „Dažādās pieejas reăionu ilgtspējīgas attīstības novērtēšana” (03.11.2010); 
• seminārs „Pilsētas kā attīstības virzītājas Baltijas valstīs” (03.11.2010); 
• seminārs „NVO loma sociālās aprūpes jautājumos” (09.11.2010); 
• seminārs „E-veselība Latvijā – iespējas un attīstība” (22.11.2010); 
• seminārs „Zināšanu pārneses centru attīstība Latvijā – solis teritoriālā potenciāla 

efektīvākai izmantošanai” (24.11.2010); 
• seminārs „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas pašvaldībās” 

(24.11.2010); 
• seminārs „Latvijas kultūrvēstures izpētes piemēri un nākotnes ieceres” (26.11.2010); 
• seminārs „Valodas lietojums diasporā. Identitātes meklējumi” (26.11.2010); 
• seminārs „Lauku mājražotāju uzĦēmējdarbības iespējas Latvijā” (03.12.2010); 
• seminārs „Radošā industrija Latvijas reăionos: pieredze un potenciāls” (08.12.2010); 
• konference „Labās prakses un zināšanu pārnese – sadarbības iespējas” (15.12.2010). 

 
Latvijas – Šveices sadarbības programmas un Sociālā drošības tīkla programmas ietvaros 
pašvaldību pārstāvjiem tika rīkoti pieci informatīvie pasākumi. 2010. gada martā Latvijas – 
Šveices sadarbības programmas ietvaros notika skolēnu zīmējumu konkursa „Manas skolas 
autobuss” divas darbu vērtēšanas sanāksmes un seminārs pašvaldību pārstāvjiem „Pašvaldību 
aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta 
pasākumus”. 
 
Savukārt Sociālā drošības tīkla programmas ietvaros notikuši divi informatīvie semināri 
pašvaldību pārstāvjiem: 

• seminārs pašvaldību vadītājiem „Skolēnu autobusu iegāde Sociālās drošības tīkla 
pasākumu ietvaros” (05.08.2010); 

• seminārs pašvaldībām „Skolēnu autobusu iegāde Sociālās drošības tīkla stratēăijas 
pasākumu ietvaros” (09.09.2010). 

 
Projekta BSR InnoReg – Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros 
Baltijas jūras reăionā ārpus galvaspilsētām ietvaros ir notikusi BSR Innoreg III partneru 
tikšanās (16.- 17.06.2010), BSR Innoreg forums (18.06.2010) un Pirmās inovācijas dienas 
studentiem Latvijā „Ar ideju azotē...” (23.-24.09.2010). 
 
ESPON ietvaros ir notikusi tematiskā ekspertu diskusija „Transporta un lauksaimniecības 
politiku kompleksa teritoriālās ietekmes analīze” (08.04.2010), NORBA projekta partneru 
tikšanās (07.09.2010) un ESPON sadarbības seminārs – diskusija „Latvijas un citu ES reăionu 
attīstības tendences ESPON pētījumos” (10.09.2010). 
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Projekta „Starpreăionālās partnerības platforma” (Interregional Partnership Platform - IPP) 
ietvaros 2010.gadā Latvijā ir notikušas trīs sanāksmes: reăionālās partnerības 1.sanāksme 
„Starptautiskās partnerības platforma – vērtīgiem projektiem” (27.05.2010), IPP projekta I 
vadības grupas tikšanās (31.05.- 01.06.2010), IPP projekta II Starpreăionālās darba grupas 
tikšanās (27.- 28.2010). 
 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS) projekta ietvaros ir notikuši 4 
semināri, kuros pašvaldību darbinieki tika iepazīstināti ar veidojamo Teritorijas attīstības un 
plānošanas informācijas sistēmu un tās reăionālās attīstības indikatoru moduli. 26.maijā Rīgā 
notika seminārs Latvijas pašvaldību vadītājiem „TAPIS - iespēja teritorijas plānošanas 
attīstībai”, kurā piedalījās 98 pašvaldību, kā arī citu institūciju pārstāvji. Rudenī tika 
organizēts semināru cikls „TAPIS un tā Reăionālās attīstības indikatoru modulis – RAIM”, 
kur tika aicināti piedalīties  plānošanas reăionu pašvaldību attīstības plānotāji. Kopumā 
reăionālajos semināros piedalījās 93 dalībnieki: 9.septembrī Cēsīs – 35, 16.septembrī Ogrē – 
23 un 08.oktobrī Rēzeknē – 35. Visas semināru cikla prezentācijas ir pieejamas VRAA mājas 
lapā sadaĜā „Pašvaldību e-pārvalde”, apakšsadaĜā „Teritorijas plānošanas informācijas 
sistēma”. 
 
VRAA organizēja sešus informatīvos seminārus par EIS aktualitātēm: viena informatīvā 
sanāksme ar medicīnas preču izplatītājiem par vienreizlietojamo medicīnas preču e-kataloga 
attīstības un pilnveidošanas iespējām (28.01.2010), un pieci semināri „Elektronisko iepirkumu 
sistēma – priekšrocības un efektivitāte” (15. un 23.09; 15.un 22.10.; 08.12.2010). 
 
Savukārt, e-apmācību cikla „E-pakalpojumi iedzīvotājiem” ietvaros notikuši 25 mācību 
semināri bibliotekāriem “Latvijas valsts portāla www.latvija.lv iespējas” (20.10. – divi 
semināri Ogrē, 27.10 – seminārs Cēsīs, 28.10. – divi semināri Ventspilī; 02. un 03.11. – četri 
semināri Jelgavā, 05.11. – divi semināri PreiĜos, 10.11 – seminārs Dobelē, 12.11. – seminārs 
Saldū, 15.11. – divi semināri Limbažos, 25. un 26.11. – četri semināri Daugavpilī, 01.12. – 
seminārs Bauskā, 07. un 08.12. – četri semināri Liepājā un 10.12. – seminārs Alūksnē). 
 
VRAA ar informatīvo stendu piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas dienā 
„RTU – tiešs trāpījums mērėī!”, kas notika Arēna „Rīga” (02.12.2010), informējot potenciālos 
studentus par vienoto elektronisko pieteikšanos studijām. 
 
Par ikgadēju ir jau kĜuvis pārskata „Reăionu attīstība Latvijā 2009” atvēršanas pasākums un 
diskusija par pašvaldību attīstības tendencēm un iespējām nākotnē (08.09.2010). 
Pārskata „Reăionu attīstība Latvijā 2009” prezentācijas pasākumi:  

• Saeimas Valsts un pašvaldību komisijas deputātiem- 07.09.2010 
• LPS Reăionālās attīstības un sadarbības komitejai – 14.09.2010, 34 dalībnieki 
• atvēršanas pasākums- 08.09.2010, 54 dalībnieki 

 
Kā jauna iniciatīva minama pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu seminārs, kas notika 
Mārupē (13.05.2010), un kurā pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti tika informēti par 
elektronisko pakalpojumu attīstības aktualitātēm, portālā www.latvija.lv sniegtajiem 
pakalpojumiem, kā arī jauno tehnoloăiju iespējām un komunikācijas jautājumiem valsts un 
pašvaldību darbā. 
 
2010. gadā sagatavotas un izsūtītas 90 preses relīzes nacionālajiem un reăionālajiem 
plašsaziĦas līdzekĜiem par ERAF aktivitātēm, e-pakalpojumiem, mērėdotācijām, skolēnu 
pārvadājumu izdevumu kompensāciju, Latvijas-Šveices sadarbības programmu, IPP projektu, 
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ESPON kontaktpunkta darbību, Norvēăijas finanšu instrumenta ietvaros veiktajām 
aktivitātēm, BSR InnoReg projektu un citiem VRAA kompetencē esošiem jautājumiem.  
 
Kopumā ik mēnesi medijos VRAA tika pieminēta 100 ziĦās (gada laikā aptuveni 1000), 
publikācijas nacionālajā un reăionālajā presē, ziĦu portālos LETA, BNS, delfi.lv, nra.lv, 
diena.lv, u.c., kā arī sižetos radio, sabiedriskajos un reăionālajos televīzijas kanālos.  
 
Visu 2010.gadu tika veikts mediju monitorings – VRAA elektroniskais mediju klipings. 
Savukārt, 2010. gada pēdējā ceturksnī tika pasūtīta arī kvalitatīvā un kvantitatīvā publikāciju 
analīze, lai objektīvi apzinātu un novērtētu VRAA publicitātes pasākumus.  
 
Lai nodrošinātu VRAA mājas lapas www.vraa.gov.lv satura aktualitāti, VRAA darbinieki, 
pamatojoties uz rīkojumu par mājas lapas satura aktualizēšanu, ir deleăējuši struktūrvienības 
pārstāvjus, kuri savas kompetences ietvaros regulāri uzrauga mājas lapā publicēto informāciju, 
aktualizējot to pēc nepieciešamības.  
 
2010.gadā mājas lapā tika ievietotas: galvenajā lapā – 128 aktualitātes, notikumu kalendārā – 
107 ziĦas, kā arī regulāri tika papildināta un aktualizēta mājas lapas pamatinformācija 
(informācija par izsludinātajiem iepirkumiem, lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
informācijas par pārrobežu sadarbības sekretariātu aktualitātēm, u.c.). 
 
Pārskata periodā tika sagatavoti šādi informatīvie materiāli : 
• divas VRAA infoLAPAs ar aktuālo informāciju par VRAA, tās administrētajām 

programmām, e-pakalpojumiem, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu un 
VASAB sekretariāta darbību un aktualitātēm; 

• video sižeti par Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „ĪstermiĦa 
ekspertu fonds” un ERAF programmā īstenotajiem projektiem; 

• grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” īstenoto projektu apkopojums;  
• nodrošinātas 24 publikācijas LPS izdevumā „Logs” par VRAA darbības aktualitātēm. 

 
Pārskata periodā notika deviĦas preses konferences un pasākumi, kuros piedalījās mediju 
pārstāvji: 

• preses konference „Skolēnu radošo darbu konkursa „Manas skolas autobuss” 
atklāšana” (14.01.2010); 

• preses brīfings „Elektronisko pakalpojumu „Mani dati kadastrā” portālā 
www.latvija.lv” (28.01.2010); 

• līguma parakstīšanas pasākums par vienotas elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
izveidi un ieviešanu” (22.04.2010); 

• preses konference „Skolēnu radošo darbu konkursa „Manas skolas autobuss” 
noslēguma pasākums un apbalvošana” (30.04.2010); 

• līgumu slēgšana ERAF aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstība nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības centros” (15.06.2010); 

• preses konference „Elektroniska pieteikšanās studijām pamata studiju programmās” 
(06.07.2010); 

• līguma parakstīšana Latvijas Šveices sadarbības programmas projektā „Pašvaldību 
aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta 
pasākumus” (06.07.2010); 

• preses konference „Veselības nozares e-pakalpojumi” (31.08.2010); 
• preses konference „Elektronisko iepirkumu sistēmas modernizācija” (26.10.2010). 
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Tāpat tika turpināts darbs ar VRAA administrēto ERAF, Norvēăijas finanšu instrumenta 
grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds”, Šveices-Latvijas sadarbības programmas projektu 
informācijas izvietošanu uz Latvijas kartes, izmantojot Google maps rīku. 
 
2010.gadā tika turpināts darbs sociālo saziĦas tīklu attīstīšanā. Tika izveidots VRAA profils 
YOUTUBE kanālā, kurā ievietoti deviĦi video sižeti latviešu un angĜu valodās, kā arī 
turpināta informācijas publiskošana mikroblogošanas portālā Twitter.com. Klientu ērtībai 
sociālo tīklu banneri tika ievietoti VRAA mājas lapā ar tiešu piekĜuvi informācijas resursiem 
internetā.  
 
Lai maksimāli nodrošinātu informācijas pieejamību, sadarbībā ar citām VRAA 
struktūrvienībām, tika regulāri gatavotas atbildes uz VRAA mājas lapā un uz VRAA e-pastu 
vraa@vraa.gov.lv saĦemtajiem informācijas pieprasījumiem. 
 
2010.gada rudenī, sadarbībā LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtu sarīkotas  
reăionālās diskusijas par studentu aktivitāti pētniecībā reăionālās attīstības veicināšanai 5 
Latvijas augstskolās- Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, Vidzemes Augstskolā un LU Sociālo zinātĦu fakultātē. 
Diskusijas laikā tika prezentētas VRAA darbības jomas un ikgadējais pārskats „Reăionu 
attīstība Latvijā 2009”. 
 
Elektroniskais pakalpojums „Vienotā pieteikšanās pamatstudijām” bija pieteikts ikgadējai 
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācijas (LIKTA) balvai Platīna pele. 
VRAA par šo pakalpojumu ir ieguvusi atzinības rakstu par iekĜūšanu finālā. 
 

4.2.  Pasākumi sabiedrības viedokĜa izzināšanai par apmierinātību ar valsts 
iestādes darba kvalitāti un to rezultāti 

 
Lai noskaidrotu sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, 2010.gada nogalē VRAA veica 
pētījumu „Valsts reăionālās attīstības aăentūras sniegto pakalpojumu novērtējums mērėa 
grupās, kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai darbam ar 
ES fondiem”. Pētījuma ietvaros tika aptaujātas Latvijas pašvaldības, NVO un plānošanas 
reăionu pārstāvji. Izvērtējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka respondenti ir pozitīvi 
novērtējuši VRAA darbību, taču, neskatoties uz augsto klientu novērtējumu, VRAA, 
izvērtējot sniegtos priekšlikumus, turpina pilnveidot savu pakalpojumu kvalitāti.   
 
LR Finanšu ministrija ir veikusi centralizētu ES struktūrfondu finansējuma saĦēmēju 
apmierinātības izvērtējumu par 2010.gadu, kurā ar interneta aptaujas (WAPI) starpniecību tika 
aptaujāti 1102 respondenti (85 no tiem ir VRAA administrēto ES struktūrfondu finansējuma 
saĦēmēji). Pētījums aptver informāciju par ES fondu vērtējumu, sadarbības ar iestādi 
vērtējumu, projekta līguma slēgšanas stadijas vērtējumu un projekta īstenošanas stadijas 
vērtējumu. VRAA šajā pētījumā tika novērtēta pozitīvi, īpaši akcentējot atbilžu sniegšanas 
ātrumu uz e-pasta vēstulēm, spēju sniegt informāciju saprotamā veidā un iestādes darbinieku 
atsaucību radušos jautājumu vai problēmu risināšanā. Vērtējot projekta līguma slēgšanas 
laiku, VRAA ir saĦēmusi augstāko novērtējumu starp administrējošām iestādēm, jo līgumus, 
pēc vairākuma klientu domām, slēdz trīs līdz četru mēnešu laikā. 
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4.3.  Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 
Pārskata periodā VRAA turpināja sadarbību ar LPS. VRAA gatavoja informāciju par VRAA 
kompetencē esošiem jautājumiem publicēšanai LPS izdevumā „LOGS”.  
 
NVO pārstāvji ir aktīvi piedalījušies VRAA rīkotajos semināros, konferencēs un darba grupās 
– gan Norvēăijas divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” 
semināru cikla „Mazs projekts lielai idejai” ietvaros, gan informatīvajos pasākumos par 
elektronisko pakalpojumu attīstību Latvijā un ESPON kontaktpunkta aktualitātēm, gan 
1.līmeĦa finanšu kontroles semināros.  
 
VRAA, Latvijas Investīciju un attīstības aăentūra un Latvijas Tehnoloăiskais centrs ir partneri 
Baltijas jūras reăiona transnacionālās programmas apstiprinātajā projektā „BSR InnoReg – 
Inovācijas pārvaldības stiprināšana starptautiskas sadarbības ietvaros Baltijas jūras reăionā 
ārpus galvaspilsētām”. 
 
VRAA regulāri ievieto informāciju savā mājas lapā, tajā skaitā, publicē veiktos pētījumus, kas 
ir publiski pieejami un ir izmantojami NVO darbībā. 
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5. NĀKAMAJ Ā GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI  
 
Šajā nodaĜā atspoguĜoti iepriekšējā gadā uzsāktie un nākamajā gadā turpinātie pasākumi, 
nākamā gada galvenie uzdevumi, kā arī plānotie sadarbības projekti un pētījumi.  
 

5.1.  Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpin āti 
 
Grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzĦēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” 
projektu pēcmaksājumu pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu īstenošanas un 
finanšu pārskatu pārbaudes, kā arī projekta grozījumu izskatīšana un saskaĦošana. 

 
Valsts budžeta finansētu programmu un apakšprogrammu pašvaldībām ieviešana un 
uzraudzība: 

• „M ērėdotācijas plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību teritorijas  plānojumu un to 
grozījumu izstrādei”; 

• „M ērėdotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datoru”; 

• „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” . 
 
Sociālās drošības tīkla stratēăijas pasākumu aktivitātes: 

• „Kompensācijas izmaksas novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaĜ”; 

• „Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībām”. 
 
Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros iegādāto 
skolēnu autobusu izmantošanas uzraudzība. 
 
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda sekojošu aktivitāšu ieviešana, finansējuma 
administrēšana un kontrole: 

• „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reăionālas 
nozīmes attīstības centros”; 

• „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”; 
• „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”; 
• „Nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

valsts attīstībai”; 
• „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”; 
• „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 
• „Speciālistu piesaistei plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem”; 
• „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 
 
Paredzēta ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projektu 
turpināšana  
 
Starptautiskās sadarbības ietvaros 2011.gadā tiks turpināts INTERREG IVC projekts 
„Starpreăionālās partnerības platforma”, kā arī ESPON programmas kontaktpunktu projekts 
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„ZiemeĜu-Baltijas dialogi par telpiskās plānošanas starptautisko perspektīvu” (Nordic-Baltic 
dialogues on transnational perspectives in spatial planning - NORBA). 
 
Analīzes un pētnieciskā darbība 
 
2011. gadā tiks turpināts darbs pie teritoriju attīstības novērtēšanas metožu pilnveidošanas, par 
galveno mērėi izvirzot šo metožu ciešu sasaisti ar jaunveidojamās TAPIS RAIM izveidi un 
reăionālās attīstības atbalsta politikas izstrādi. Šajā nolūkā ir veikts nepieciešamais datu avotu 
izpētes un sistematizācijas darbs un izvēlēti tie informācijas avoti, no kuriem dati tiks 
importēti RAIM pirmajā kārtā. Ir izveidots plašs atvasināto rādītāju saraksts, kuru 
aprēėināšana būs iespējama RAIM, un veiktas konsultācijas ar RAPLM un pašvaldību 
plānošanas speciālistiem par attīstības plānošanai nozīmīgākajiem rādītājiem, kuru pieejamība 
RAIM būtu prioritāri jānodrošina. 
 
Tiks veikts Teritoriju attīstības līmeĦa un tā izmaiĦu indeksu aprēėins par 2010.gadu un 
sagatavots pārskats „Reăionu attīstība Latvijā 2010”. 
 
Projekts „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”  
 
2011.gadā tiks uzsāktas šādas aktivitātes: 

• publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izstrāde, 
pilotprojekta ietvaros nodrošinot 12 sadarbības partneru (ministriju, valsts iestāžu un 
pašvaldību) dokumentu vadības sistēmu pieslēgšanu integrācijas videi un publicējot 
vienoto universālo saskarni (prasības dokumentu vadības sistēmām, lai tās varētu pieslēgt 
dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi); 

• e-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” izstrāde; 
• papildinājumu izstrāde portālam www.latvija.lv, nodrošinot e-parakstītu dokumentu 

izveidi un pārsūtīšanu publiskās pārvaldes iestādēm. 
 

Projekts „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”  
 
2011.gadā tiks uzsāktas šādas aktivitātes: 

• VSAA e-pakalpojumu grupas (11 e-pakalpojumi) izstrāde; 
• PMLP e-pakalpojuma „ZiĦas par personas aprūpes vai aizgādības tiesībām” izstrāde; 
• IeM IC e-pakalpojuma par ieroču izziĦām un sprāgstvielu/detektīvu/apsargu licencēm 

izstrāde; 
• jaunu augstskolu piesaiste 2011.gada vienotajai uzĦemšanai pamatstudiju programmās. 

 
Projektā „Vienota ăeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĂIS integrācija” 2011.gadā 
tiks uzsākta Valsts vienotā ăeotelpiskā portāla izstrāde. 

 
Projektā „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība” 2011.gadā turpināsies 
sistēmas funkcionālā pilnveidošana (atbilstoši normatīvās vides izmaiĦām un sistēmas lietotāju 
prasībām). 
 
Projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide” aktivitātes I. un II. kārtas ietvaros: 

• valsts informācijas sistēmu savietotāja un portāla www.latvija.lv pilnveidošana; 
• PFAS attīstība un funkcionalitātes paplašināšana; 
• PFAS un Valsts sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšana; 
• šādu e-pakalpojumu izstrāde:  

o Strukturēto iesniegumu iesniegšana pašvaldībā; 
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o IzziĦa par nekustamā īpašuma nodokĜa nomaksu; 
o IzziĦa pašvaldībai par BāriĦtiesas lēmumiem attiecībā uz jaundzimušo vecākiem; 
o IzziĦa pašvaldību sociālajai pārvaldei no Zemesgrāmatas par personas valdījumā 

esošo nekustamo īpašumu. 
 

Projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 
pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma (TAPIS)” aktivitātes I. un II. kārtas ietvaros 
 
2011.gadā tiks uzsāktas šādas aktivitātes: 
• projekta otrā kārta „Reăionālās attīstības indikatoru uzraudzības un novērtēšanas moduĜa 

izstrāde un ieviešana”; 
• TAPIS programmatūras izstrāde; 
• prasību izstrāde elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas 

plānošanas vajadzībām; 

• TAPIS elektronisko datu apmaiĦas noteikumu izstrāde atbilstoši INSPIRE direktīvai. 
 

5.2.  Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 
 
VRAA prioritāte ES fondu un citu finansējuma avotu ieviešanā un uzraudzībā 2011.gadā ir 
procesa vienkāršošana un darbības efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot aizvien efektīvāku 
un ātrāku finansējuma apguves procesu.  
 
2011. gadā VRAA plānotie galvenie uzdevumi un pasākumi ir šādi: 
 

1. ES fondu tehniskās palīdzības projekta 2012. – 2015.gadam izstrāde; 
2. turpināt ERAF un ESF aktivitāšu ieviešanu: 

o aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 
reăionālas nozīmes attīstības centros”; 

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

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”; 
o aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”; 
o aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 
o aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem”; 
o aktivitāti „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana”. 
3. sociālās drošības tīkla stratēăijas pasākumu aktivitāšu administrēšana: 

o kompensācijas izmaksas novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaĜ”; 

o „Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībām”. 
4. valsts budžeta programmas „Valsts reăionālās attīstības politikas īstenošana” 

apakšprogrammas „Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība” īstenošana.  
5. valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

pasākumu īstenošana: 
o „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai”; 
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o „M ērėdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un 
datoru izmantošanai”. 

6. nodrošināt e-pakalpojumu un valsts informācijas sistēmas darbību (www.latvija.lv, 
Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS)); 

7. attīstīt e-pārvaldes risinājumus, veidot jaunos e-pakalpojumus; 
8. pabeigt ERAF projektu īstenošanu – Elektroniskās iepirkumu sistēmas attīstība; 
9. izstrādāt pieciem jaunajiem ERAF projektiem koncepcijas un pēc to apstiprināšanas 

iesniegt projektu pieteikumus VARAM (Darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un 
elektronisko pakalpojumu attīstība”); 

10. Latvijas- Šveices sadarbības programmas ietvaros „Ugunsdrošības pasākumu 
īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”; 

11. piešėirtā finansējuma ietvaros, turpināt veicināt EIS lietošanu, kā arī paplašināt 
piedāvāto preču klāstu. 

 
Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu biroja plānotie pasākumi: 

 
ES Teritoriālas sadarbības programmu birojs turpinās sniegt informāciju par šādām ES 
teritoriālās sadarbības programmām un to aktualitātēm: 

• Baltijas jūras reăiona 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) 

 
Visu šo programmu plāni 2011.gadā ir saistīti ar projektu konkursu un programmu 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 pieĦemšanas 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 tiek pilnveidota programmas mājas lapa, publicēta elektroniskā avīze, notiek 
sadarbība ar masu medijiem u.c. 
 
Detalizēta informācija par katras programmas aktivitātēm, plānotajiem un izsludinātajiem 
konkursiem un pasākumiem atrodama katras programmas mājas lapā. 
 
VASAB sekretariāta plāni 
 
VASAB sekretariāts savā darbā pilda VASAB ministru konferenču lēmumus un uzraudzības 
institūcijas – Baltijas jūras reăiona Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas - uzdevumus. 
 
VASAB galvenais uzdevums 2011.gadā ir nodrošināt Baltijas jūras reăiona ilgtermiĦa 
perspektīvas un ES Baltijas jūras reăiona stratēăijas horizontālo aktivitāšu ieviešanu. 
 
VASAB darbs 2011.gadā tiks organizēts četros stratēăiskos virzienos: 

• jūras telpiskās plānošanas ieviešana reăionā. VASAB kopā ar HELCOM ir izveidojis 
darba grupu, kas izstrādā reăionam vienotus jūras telpiskās plānošanas piemērošanas 
principus. Darba grupā paredzēts izskatīt dalībvalstu likumisko bāzi jūras telpiskajai 
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plānošanai un ekosistēmas principa piemērošanu plānošanas procesā. VASAB 
piedalīsies ES finansētā „Plan Bothnia” projektā, identificējot labākās jūras plānošanas 
prakses Eiropas Savienībā un definējot minimālās prasības pārrobežu un valstu 
sadarbībai jūras telpiskajā plānošanā;  

• reăiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana. VASAB informēs reăiona 
atbildīgās institūcijas par Baltijas jūras reăiona ilgtermiĦa perspektīvā iezīmētajiem 
pieejamības problēmjautājumiem un nepieciešamiem transporta koridoru 
uzlabojumiem; 

• pilsētu tīklojuma un pilsētu-lauku sadarbības veicināšana. VASAB sadarbībā ar citām 
Baltijas jūras reăiona organizācijām organizēs diskusiju par demogrāfiskās situācijas, 
migrācijas un darba tirgus tendencēm Baltijas jūras reăionā; 

• reăiona integrētas attīstības un telpiskās plānošanas popularizēšana. VASAB organizēs 
konferenci par ES teritoriālās kohēzijas politiku, atbalstīs ilgtspējīgas attīstības labākās 
prakses apkopošanu reăionā, sagatavos projekta pieteikumu ESPON par reăiona 
attīstības uzraudzības sistēmas izveidošanu, ciešāk sadarbosies ar Baltijas jūras valstu 
padomi un tās darba grupām. 

 
VASAB Sekretariāts sniegs organizatorisku atbalstu 2011.gadā prezidējošo valstu 
institūcijām: Norvēăijas Pašvaldību un reăionālās attīstības ministrijai un Vācijas Federālajai 
Transporta, celtniecības un pilsētvides attīstības ministrijai. 
 
2011. gadā paredzēts organizēt vismaz trīs Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes, 
kā arī divas jūras telpiskās plānošanas darba grupas sēdes. 
 

5.3.  Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 
 
2011.gadā tiks uzsākts 2010.gadā apstiprinātais ESPON kontaktpunktu projekts „ESPON 
konceptu kapitalizācija un izplatīšana” (Capitalisation and Dissemination of ESPON concepts 
- CaDEC). 
 
Pētniecības jomā turpināsies darbs pie teritoriju attīstības novērtēšanas metožu pilnveidošanas, 
jaunu sintētisku indikatoru izveides un to aprēėinu metodikas izstrādes un pilnveidošanas. 
Darbs tiks veikts ciešā saistībā ar TAPIS un tā RAIM izveidi un reăionālās attīstības atbalsta 
politikas izstrādi. Diskusijas par šiem jautājumiem ir plānotas semināru ciklā 2011. gada 
otrajā pusē kopā ar pašvaldību politiėiem un speciālistiem. Tāpat tiks turpināts iesāktais darbs 
pie teritoriju attīstības līmeĦa un attīstības līmeĦa izmaiĦu indeksa aprēėināšanas par 
2011.gadu. 
 

5.4.  Iestādes finanšu saistības 
 
VRAA īstermiĦa finanšu saistības uz pārskata gada beigām sastāda 2 000 334  LVL, t.sk., 
īstermiĦa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu 
finansētiem pasākumiem 1 690 990 LVL. 
 
VRAA zembilances saistības programmā „Īpaši atbalstāmo reăionu attīstība” uz pārskata gada 
beigām sastāda 2 681  LVL, tajā skaitā, saistības un finansējums nacionāliem projektiem 
„ Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” 2009.gadā – 330 LVL, 2011.gadā – 844 LVL, 2012.gadā 
– 196 LVL. 
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VRAA zembilancē uzrādīti nākotnes maksājumi saskaĦā ar līgumiem, kuri noslēgti par 
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem 
projektiem programmā „Norvēăijas finanšu instrumenta” Grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu 
fonds” par 173 302 LVL. 
 
VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu, saskaĦā 
ar līgumiem, kuri noslēgti par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda 2007.-2013.gada finansēto projektu aktivitātēm: 

• atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai par 1 042 639 LVL; 
• pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reăionālas 

nozīmes attīstības centros par 3 994 932 LVL; 
• nacionālās un reăionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

attīstībai par 105 680 122 LVL; 
• Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība 2 617 500 LVL. 

 
VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu saskaĦā 
ar līgumiem, kuri noslēgti par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto, Eiropas Sociālā 
fonda 2007.-2013.gadam finansēto projektu aktivitātēm: 

• speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, pilsētām un novadiem 2 167 290 LVL; 
• plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana 2 427 459 LVL. 


