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SAĪSINĀJUMI 

 

LR – Latvijas Republika 

MK – Ministru kabinets 

ES – Eiropas Savienība  

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds  

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”  

NRAP – Nacionālā reģionālās attīstības padome 

IKN – Informācijas un komunikācijas nodaļa 
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IEVADVĀRDI 

 

VRAA ir sagatavojusi 2005. gada publisko pārskatu, kurā sniedz informāciju par 
VRAA, tās darbību, sasniegtajiem rezultātiem, piešķirto finanšu līdzekļu 
izlietojumu un plānotajiem pasākumiem 2006. gadā. 

VRAA misija ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, 
ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, 
samazināt nelabvēlīgās atšķirības starp tām, īstenojot reģionālās attīstības 
atbalsta pasākumus. 

VRAA funkcijas un uzdevumi ar katru gadu attīstās un kļūst plašāki. VRAA ne 
tikai turpina pārvaldīt Reģionālo fondu, bet arī ievieš valsts un starptautiskās 
reģionālās attīstības programmas, veic metodiskos, pētnieciskos, informatīvos un 
citus darbus reģionālās attīstības jomā. VRAA arī sekmīgi pilda ERAF grantu 
shēmas apsaimniekotāja funkcijas. 

Pateicoties Nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju uzņēmējdarbības 
attīstība” ieviešanai, grantu shēmas finansējuma apgūšanai, kā arī citiem 
reģionālo attīstību veicinošiem pasākumiem, īpaši atbalstāmajās teritorijās 
izveidotas jaunas darba vietas un veiksmīgi attīstījusies saimnieciskā darbība. 

VRAA Latvijas reģionos pazīst kā reģionālo attīstību veicinošu instrumentu, kas 
sniedz finanšu atbalstu uzņēmēju un pašvaldību attīstības projektiem. Tās 
darbība tiek pozitīvi novērtēta gan pašvaldību darbinieku, gan uzņēmēju vidū.  

Sekmīga Latvijas reģionu attīstība ir iespējama tikai mērķtiecīgi sadarbojoties 
valsts institūcijām, pašvaldībām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un 
citiem reģionālās attīstības procesos iesaistītajiem.  

 
 
 
 
 
 
 

VRAA direktora p. i.  
Andris Krūms 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. VRAA juridiskais statuss un izveidošanas gads 
 
VRAA ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pārraudzībā esoša 
valsts pārvaldes iestāde. VRAA ir izveidota 2004. gada 23. aprīlī reorganizējot BO 
VSIA „Reģionu attīstība”, kuras galvenais uzdevums tobrīd bija pārvaldīt 
Reģionālo fondu. VRAA līdz ar reorganizācijas procesu pārņēma visus BO VSIA 
„Reģionu attīstība” materiālos un nemateriālos līdzekļus, prasības un saistības. 
 

 
1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem VRAA 

ir atbildīga  
 

VRAA izveidošanas mērķis sākotnēji bija pārvaldīt Reģionālo fondu un sniegt 
publiskos pakalpojumus reģionālās attīstības veicināšanas jomā. Salīdzinājumā 
ar valsts uzņēmumu BO VSIA „Reģionu attīstība”, VRAA funkcijas kļuvušas 
plašākas. Tā ne tikai pārvalda Reģionālo fondu, bet arī ievieš valsts un 
starptautiskās reģionālās attīstības programmas, veic metodiskos, pētnieciskos, 
informatīvos u.c. darbus reģionālās attīstības jomā. 

2004. gada 8. martā MK apstiprināja VRAA nolikumu, 2004.gada 13.aprīlī – 
Reģionālā fonda nolikumu un 2004.gada 13.aprīlī – Reģionālās attīstības 
finansēšanas kārtību, kā arī priekšlikumus īpaši atbalstāmo teritoriju iedzīvotāju 
skaita noteikšanai plānošanas reģionos, kurus izskatīja un apstiprināja NRAP, un 
īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanai nepieciešamos metodiskos materiālus. 

VRAA reizē ar darbības uzsākšanu tika akreditēta par ES struktūrfondu grantu 
shēmas apsaimniekotāju. 

Saskaņā ar VRAA nolikumu, tās funkcijas ir: 
1. Vadīt un īstenot valsts un starptautiskās reģionālās attīstības programmas. 
2. Nodrošināt Reģionālā fonda līdzekļu administrēšanu saskaņā ar Reģionālā 
fonda nolikumā noteiktajiem līdzekļu izlietošanas mērķiem. 
3. Veicināt reģionālās attīstības pētījumu, metodiskā nodrošinājuma un 
apmācību procesa attīstību. 
4. Nodrošināt sabiedrības informēšanu par valsts atbalstu reģionālās attīstības 
programmām. 

Lai īstenotu savas funkcijas, VRAA veic šādus uzdevumus: 
1. Organizē RAPLM kompetencē esošo valsts un starptautisko programmu 
projektu iesniegumu vērtēšanu. 
2. Izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām, kas paredzētas 
reģionālās attīstības atbalstam. 
3. Finansē valsts atbalstītos reģionālās attīstības pasākumus no Reģionālā fonda 
līdzekļiem. 
4. Nodrošina RAPLM kompetencē esošo reģionālās attīstības atbalsta 
programmu ieviešanu. 
5. Uzrauga, lai reģionālās attīstības atbalsta pasākumos ieguldītie Reģionālā 
fonda līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi. 
6. Izveido reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un novērtēšanas 
metodisko bāzi. 
7. Izveido un uztur reģionālās attīstības programmu un projektu datu bāzi un 
arhīvu. 
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8. Nodrošina reģionālās attīstības pasākumu publicitāti un apmācību 
reģionālās attīstības jautājumos. 
9. Atbilstoši kompetencei veic pētījumus reģionālās attīstības jomā. 
10. Sadarbībā ar RAPLM katru gadu sagatavo reģionālās attīstības pārskatu. 
11. Izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības 
jautājumos. 
12. Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, 
nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un 
starptautiskajām institūcijām reģionālās attīstības jautājumos. 

VRAA veic savu darbību saskaņā ar šādiem normatīvajiem dokumentiem: 
1. Reģionālās attīstības likums (pieņemts LR Saeimā 21.03.2002.). 
2. Publisko aģentūru likums (pieņemts LR Saeimā 22.03.2001.). 
3. Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums (pieņemts LR Saeimā 
08.12.2005.) 
4. Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments; apstiprināts 18.12.2003.). 
5. MK 2003. gada 4. februāra noteikumi Nr. 56 “Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas nolikums”. 
6. MK 2004. gada 8. marta noteikumi Nr. 130 “Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras nolikums”.  
7. MK 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 200 “Noteikumi par Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadību”. 
8. MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 288 “Reģionālā fonda nolikums”. 
9. MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 289 “Reģionālās attīstības 
finansēšanas kārtība”. 
10. un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 

 
 

1.3. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā  
2005. gadā valsts atbalsta programma tika īstenota kā divas ERAF grantu shēmas 
„Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” un 
„Procentu likmju subsīdijas”.  

Ņemot vērā to, ka nebija vērojama komersantu interese par ES Vienotā 
programmdokumenta 2.4.4. apakšaktivitātes „Procentu likmju subsīdijas” grantu 
shēmu, tika pieņemts lēmums par šīs grantu shēmas slēgšanu un tās finansējuma 
– 5,6 miljonu latu pārdalīšanu un papildus 1,7 miljonus latu piešķiršanu, kas 
radušies valūtas kursa fiksācijas rezultātā, grantu shēmai „Atbalsts ieguldījumiem 
uzņēmumu attīstībā īpaši attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” (grozījumi 
grantu shēmas finansējumā un vērtēšanas kritērijos apstiprināti ES 
struktūrfondu Uzraudzības komitejā 04.11.2005./L2005/34 un grozījumi grantu 
shēmas dokumentācijā apstiprināti ERAF Vadības komitejā 22.11.2005./Nr.L-
ERAF-2005/35).   

2005. gadā VRAA tika izveidotas divas jaunas struktūrvienības – Pētniecības 
nodaļa, kas nodarbojas ar reģionālās attīstības statistikas datu analīzi, un 
Finanšu nodaļa, kurā ietvēra Pirmā līmeņa finanšu kontroles daļu, kas veic pirmā 
līmeņa finanšu kontroli INTERREG III A, B, C, ESPON un INTERACT 
programmas  projektiem.  Saskaņā ar RAPLM 2005. gada 4. augusta rīkojumu 
Nr. 2-02/628 VRAA veic pirmā līmeņa finanšu kontroli arī URBACT projektiem.  
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2. VRAA DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par 
to īstenošanu   

VRAA kā ERAF grantu shēmas apsaimniekotājs pārskata periodā administrēja 
divas grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” un „Procentu likmju subsīdijas”. Grantu shēmu mērķis 
ir līdzfinansēt uzņēmēju attīstības projektus, lai paātrinātu īpaši atbalstāmo 
teritoriju attīstību un veicinātu saimniecisko darbību tajās. 

2005.gadā VRAA nodrošināja arī nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo 
teritoriju attīstības” ietvaros atbalstāmo projektu ieviešanu un turpināja 
apstiprināto projektu finansēšanu kredītprocentu maksājumu dzēšanai un 
pašvaldību ieguldījumiem uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā. 2005. gadā 
Reģionālā fonda finansējuma ietvaros apkalpoti 474 projekti, izveidotas 398 
jaunas un 56 sezonas darba vietas, un saglabātas 1 701 darba vietas. 2005. gadā 
finansēti 489 projekti par kopējo summu 1 093 624, 23 latu. 

VRAA nodrošināja nacionālās programmas „Ienākuma nodokļu atvieglojumi 
uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” ieviešanu saskaņā ar MK 
2004. gada 3. februāra noteikumiem Nr. 65 „Lēmuma pieņemšanas kārtība par 
ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta 
atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai”. Kopumā 
2005. gadā iesniegti 49 projekti no tiem 48 projekti atbalstīti. 

VRAA 2005. gadā veica arī nacionālās programmas „Valsts budžeta dotācijas 
novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai” projektu pieņemšanu. 

Pārskata gadā VRAA turpināja apkalpot Baltijas jūras reģiona INTERREG III B 
programmas Apvienotā sekretariāta Rīgas biroju. 

VRAA Finanšu nodaļas Pirmā līmeņa finanšu kontroles daļa, kas saskaņā ar 
RAPLM 2005. gada 4. augusta rīkojumu Nr. 2-02/628 veic pirmā līmeņa finanšu 
kontroli INTERREG III A, B, C, ESPON un INTERACT programmas  projektiem, 
2005. gadā kopumā veica 211 pirmā līmeņa finanšu kontroles, no kurām: 

• 24 – INTERREG  III  A projektiem 
• 114 – INTERREG III  B projektiem 
• 71 – INTERREG III  C projektiem 
• 2 – INTERACT  projektiem 

URBACT projektiem pirmā līmeņa finanšu kontrole 2005. gadā nav veikta.  
 
 

2.2. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes 
analīze  

2005. gadā grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ietvaros pieņemti un reģistrēti 49 projektu pieteikumi 
(kopumā pirmajā uzsaukumā 2004. – 2005. gadā reģistrēti 102 projektu 
pieteikumi). Pārskata periodā apstiprināti 58 projekti. Līgumus noslēdza par 
56 projektu īstenošanu. Projektu kopējais attiecināmais finansējums ir vairāk ka 
4,6 miljoni latu (4 634 295, 21 lati, t.sk., ERAF finansējuma daļa 1 147 763, 04 
lati, Latvijas valsts budžeta finansējuma daļa 1 147 763,12 lati un privātā 
finansējuma daļa 2 338 769, 05 lati). Apstiprināto projektu ietvaros plāno radīt 
224 jaunas darba vietas un saglabāt 1 141 darba vietas. 
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Saskaņā ar MK 2004. gada 3.februāra noteikumiem Nr. 65 „Lēmuma 
pieņemšanas kārtība par ienākumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības 
attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības programmai”, 
pieņemti 49 projektu pieteikumu un veikta to administratīvā izvērtēšana.  

Sagatavots apstiprināšanai NRAP 2005. gada uzņēmumu saraksts, kuriem ir 
tiesības uz ienākuma nodokļa atvieglojumiem. 

VRAA ir veikusi šādas RAPLM deleģētas funkcijas: 

• veikts gan nacionālo projektu, gan grantu shēmas Starpinstitūciju vērtēšanas 
komisijas sekretariāta tehniskais nodrošinājums; 

• nodrošināta 22 novadu pašvaldību iesniegumu valsts budžeta dotācijas 
saņemšanai infrastruktūras attīstībai pieņemšana, veikta to administratīvā 
izvērtēšana, dokumentu precizēšana un informācijas apkopošana. Sniegts 
ziņojums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra izveidotajai 
komisijai par 15 novadu pašvaldību iesniegumu atbalstīšanu. 

2005. gadā turpinājās Nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju 
attīstība” ietvaros iesniegto uzņēmēju un pašvaldību projektu finansēšana. 
Nacionālās programmas ietvaros projekti bija iesniegti kredītprocentu 
maksājumu dzēšanai un pašvaldību infrastruktūras attīstības un 
uzņēmējdarbības veicinošu pasākumu finansēšanai. Procentu maksājumu 
maksimālais apjoms vienam projektam ir 15 tūkstoši latu gadā. Maksimālais 
projekta finansēšanas termiņš ir 5 gadi. Pašvaldību iesniegto projektu ietvaros 
viena projekta finansēšanai izmaksājamais maksimālais atbalsta apjoms ir 10 
tūkstoši latu.  

2005. gadā Nacionālās programmas ietvaros ir noslēgti 97 līgumi par procentu 
maksājumiem, 4 līgumi par infrastruktūras attīstību veicinošu pasākumu 
finansēšanu un viens par uzņēmējdarbības veicinošu pasākumu finansēšanu.  
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Līgumu sagatavošana faktiski tika uzsākta no 2005. gada 20. septembra, pēc 
tam, kad 2005. gada valsts budžeta grozījumos nacionālajai programmai piešķīra 
papildus nepieciešamo finansējumu. Papildus finansējuma piešķiršana bija 
nepieciešama, jo 2003. gadā un 2004. gada sākumā Reģionālajā fondā bija 
iesniegts liels skaits projektu.  

Šāda situācija izveidojusies, ņemot vērā uzņēmēju un pašvaldību lielo aktivitāti, 
kā arī to, ka uzņēmējiem un pašvaldībām ir izveidojusies pozitīva pieredze darbā 
ar Reģionālā fonda finansējumu. 

Neraugoties uz to, ka bija piešķirts papildus finansējums, līdzekļu projektu 
finansēšanai nepietika 11 projektiem.  
 
Rezultatīvie rādītāji par grantu shēmu „Atbalsts ieguldījumiem 
uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” 2005. gadā 

Grantu shēmas projektu uzraudzības ietvaros 2005. gadā VRAA darbinieki ir 
pārbaudījuši 58 projektus to īstenošanas vietās, no kuriem pašreiz ir īstenoti 42 
projekti, bet 16 projektu īstenošana turpinās. 

Plānošanas reģionos pārbaudītie grantu shēmas projekti (skaits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pārbaudītajiem projektiem Latgales plānošanas reģionā pārbaudīti 17 projekti 
(14 pabeigti, 3 turpinās). Vidzemes plānošanas reģionā pārbaudīti 22 projekti (15 
pabeigti, 7 turpinās). Kurzemes plānošanas reģionā pārbaudīti 9 projekti (7 
pabeigti, 2 turpinās). Zemgales plānošanas reģionā pārbaudīti 9 projekti (6 
pabeigti, 3 turpinās). Rīgas plānošanas reģionā pārbaudīts 1 projekts, kurš 
atrodas īstenošanas stadijā. 

Pārbaudīto projektu skaits pēc nozarēm 

 Plānošanas reģioni 
Nozare pēc NACE klasifikatora Latgales  Vidzemes  Kurzemes  Zemgales  Rīgas 
Automaģistrāļu, ceļu, lidlauku un 
sporta objektu celtniecība 

   2  

Automobiļu apkope un remonts 1 3 2 1  
Ar augkopību saistīti 
pakalpojumi; daiļdārzniecība 1 3  4  

Atkritumu savākšana un 
apstrāde 

1     

Centrālapkures katlu un 
radiatoru ražošana 

  1   

Citas būvdarbu pabeigšanas 
operācijas 

  1   

Citas īslaicīgas apmešanās vietas 3 1 2 1  
Citu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības mašīnu 
ražošana 

2     

Rīgas reģions
1

Zemgales reģ.
9

Kurzemes reģ.
9

Vidzemes reģions
22

Latgales reģions
17
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Citu nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošana 

 1    

Citu stikla izstrādājumu 
ražošana, ieskaitot tehniskā 
stikla izstrādājumus 

1     

Elektroenerģijas ražošana  1    
Ēku demontāža un nojaukšana; 
zemes darbi 1 2    

Ēku vispārējā būvniecība un 
inženiertehniskie darbi  2    

Grants un smilts karjeru izstrāde 1     
Koka celtniecības un 
galdniecības izstrādājumu 
ražošana 

1 4   1 

Notekūdeņu savākšana un 
apstrāde   1   

Pārējo organisko ķīmisko 
pamatvielu ražošana    1  

Plastmasas iepakojuma ražošana 1 1    
Restorāni  1    
Sanitārtehniskie darbi 1     
Tīrīšana, sanitārija u.tml. 
darbība 

1  1   

Viesnīcas 1 2    
Vispārīgā mehāniskā 
metālapstrāde   1   

Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 1 1    

KOPĀ: 17 22 9 9 1 
 

 
Rezultatīvie rādītāji  nacionālās programmas ietvaros 2005. gadā 

 

2005. gadā VRAA darbinieki Nacionālās programmas projektu īstenošanas 
uzraudzības ietvaros veica 117 projektu pārbaudes to īstenošanas vietās, no 
kuriem pašreiz tiek īstenoti 66 projekti, bet 51 projekts ir īstenots.  

 

Plānošanas reģionos pārbaudītie nacionālās programmas projekti (skaits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pārbaudītajiem projektiem Rīgas plānošanas reģionā pārbaudīti 10 (3 
pabeigti, 7 turpinās), Latgales plānošanas reģionā – 56 (28 pabeigti, 28 turpinās), 
Vidzemes – 23 (7 pabeigti, 16 turpinās), Kurzemes – 10 (4 pabeigti, 6 turpinās) 
un Zemgales plānošanas reģionā 18 (9 pabeigti, 9 turpinās). 

Rīgas reģions
10

Zemgales reģions
18

Kurzemes reģ.
10

Vidzemes reģ.
23

Latgales reģions
56
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Plānošanas reģionos pārbaudītie nacionālās programmas projekti (skaits) 

Nacionālās programmas projektu īstenošanas ietvaros 2005. gadā no jauna 
radītas 398 darba vietas un saglabātas 1 701 darba vietas. 

Pārskata gadā VRAA izstrādāja un iesniedza RAPLM priekšlikumus vairākām 
valsts atbalsta programmām, kas paredzētas reģionālās attīstības atbalstam. 

 
2.3. Informācija par pakalpojumiem  
2.3.1. Sniegto pakalpojumu veidi  

 
VRAA 2005. gadā sniedza šādus pakalpojumus: 
• nodrošināja informatīvos pakalpojumus; 
• veica klientu apmācību. 

2005. gadā VRAA sniedza arī divu veidu maksas pakalpojumus: 

• INTERREG projektu 1. līmeņa finanšu kontroles publisko maksas 
pakalpojumu. 

• Nacionālo projektu līgumu izmaiņu veikšanas publisko maksas pakalpojumu. 

Saskaņā ar RAPLM 2005. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 2-02/41 tiek noteikti 
 INTERREG programmas projektu audita maksas pakalpojumi katram projektu 
auditam (2 % no projekta auditējamās vērtības, nepārsniedzot vienam auditam 
summu 800 latu (summā tiek iekļauts 18 % PVN)). 

 
 

2.3.2. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
nodrošināšanā  

2005. gada jūlijā VRAA publiskoja jauno mājas lapas versiju, kurai ir mūsdienīgs 
un pievilcīgs dizains un paplašinātas navigācijas iespējas – saprotami un 
vienkārši izvietota informācija.  

Mājas lapā ir atrodama informācija par VRAA un tās piedāvātajiem 
pakalpojumiem, kā arī aktualitātes, kas saistītas ar VRAA, tās apsaimniekotajām 
programmām, darbības rezultātiem, sniegtajiem pakalpojumiem. Interesenti var 
saņemt informāciju par VRAA aktualitātēm pa e-pastu, iepriekš piereģistrējoties 
VRAA mājas lapā. Mājas lapa ir pieejama gan latviešu, gan angļu valodā. Turklāt 
klienti var uzdot viņus interesējošos jautājumus ar VRAA mājas lapas 
starpniecību un operatīvi saņemt uz tiem atbildes. 

 
 
 

 Plānošanas reģioni 
Projektu veids Latgales  Vidzemes  Kurzemes  Zemgales  Rīgas  
Infrastruktūras attīstība 3 2   3 
Mežizstrāde un kokapstrāde 8 2  1 1 
Netradicionālā lauksaimniecība  1    
Pakalpojumi 8 5 1 10 2 
Rūpnieciskā ražošana 7  1 2  
Tradicionālā lauksaimniecība 23 12 4 5 4 
Tūrisms 7 1 3   
Zivsaimniecības attīstība   1   

KOPĀ 56 23 10 18 10 
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2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām 
politikas iniciatīvām  

2005.gadā turpinājās darbs pie Reģionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas (RAUNS). Šīs sistēmas izveidošanas un uzturēšanas 
mērķis ir nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzību un reģionālās politikas 
novērtēšanu līdzsvarotas un ilgtspējīgas valsts teritoriju attīstības veicināšanai. 
Šādas sistēmas uzdevums būtu nodrošināt regulāru, vispusīgu pārskatu par 
reģionālo attīstību valstī, reģionālās politikas īstenošanu Latvijā, t.sk., nozaru un 
jomu attīstību valsts teritorijās, kā arī Nacionālā attīstības plāna īstenošanu.  

RAUNS ir reģionālās politikas pilnveidošanas instruments, kura viens no 
galvenajiem mehānismiem ir RAUNS informācijas sistēma (RAUNS IS). 
2005.gadā tika uzsākts darbs pie RAUNS IS apraksta sagatavošanas. Šajā laikā 
izveidots RAUNS IS rādītāju reģistrs, kā arī sagatavoti priekšlikumi MK 
noteikumu projektam “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas 
sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība”.  

Ņemot vērā to, ka reģionālās politikas novērtēšana balstās uz reģionālās attīstības 
un reģionālās politikas uzraudzību, kuras pamatā ir analīze par sociālekonomisko 
situāciju valsts teritorijās un reģionālās attīstības atbalsta instrumentu  finanšu 
resursu un darbības rezultātu rādītājiem, VRAA Pētniecības nodaļas darbinieki 
aktīvi ir piedalījušies pārrunās un konsultācijās ar nozaru ministrijām par šo 
rādītāju  iekļaušanu RAUNS IS.  

 
2.5. Pārskats par VRAA vadības un darbības uzlabošanas 

sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai  

VRAA tiek nodrošināta kontroles un vadības sistēmas darbība, kas balstīta uz 
visaptverošiem iekšējās kontroles sistēmas pamatelementiem: kontroles vidi, 
darba izpildījuma novērtējumu, risku apzināšanu, novērtēšanu un uzraudzību, 
efektīvu informācijas apriti un savstarpēju komunikāciju, kontroles aktivitātēm 
un uzraudzību.  

VRAA ir izveidota un darbojas iekšējās kontroles sistēma, kas veicina VRAA 
stratēģisko mērķu sasniegšanu, resursu aizsardzību, kontroles pasākumu 
izveidošanu un uzturēšanu. Tā sniedz pamatotu pārliecību par to, ka VRAA 
izvirzītos uzdevumus pilda atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, saskaņā ar 
apstiprinātajiem plāniem un noteiktajām prasībām, strādā efektīvi, pilnībā 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, pastāvīgi uzrauga un novērtē 
darbības riskus un nodrošina tās rīcībā esošos resursus pret iespējamiem 
zaudējumiem.  

VRAA vadība veicina darbinieku izpratni un apzinātu iesaistīšanos iekšējās 
kontroles sistēmas uzturēšanā un nodrošina pastāvīgu sistēmas pilnveidošanu un 
pārraudzību.  

2005.gada 28.decembrī ar VRAA rīkojumu Nr.1-02/151 apstiprināta aktualizētā 
„VRAA apsaimniekoto programmu vadības un kontroles sistēma”.  

VRAA iekšējās kontroles sistēmas darbība balstās uz iekšējās kontroles sistēmas 
pamatelementiem:  
1. VRAA kontroles vide – VRAA struktūra, struktūrvienību uzdevumu 

sadalījums, darbinieku līgumi un amatu apraksti, personāla apmācību plāns, 
iekšējās kārtības noteikumi. 
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2. Darba izpildījuma un risku novērtējums – struktūrvienību darbības plāni 
un to izpildes atskaites, personāla darbības un tās rezultātu novērtējums, 
risku vadība kārtība. 

3. Informācija un saziņa – vadītāju un darbinieku informēšana, dokumentu 
aprites un uzglabāšanas sistēma. 

4. Kontroles aktivitātes – VRAA struktūrvienību uzdevumu izpildes kārtība, 
risku vadības kārtība, finanšu resursu aizsardzība. 

5. Uzraudzība – iekšējā audita nodaļas funkcija, risku vadības kārtība. 

VRAA veicamo funkciju nodrošināšanai ir izstrādātas iekšējās procedūras, kas 
nodrošina projektu virzības procesa caurskatāmību un noteiktu atbildīgā 
darbinieka rīcību funkciju veikšanai. Visas iekšējās procedūras atbilst un tiek 
regulāri aktualizētas, ņemot vērā izmaiņas LR un ES tiesību aktos, kā arī ņemot 
vērā izmaiņas grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” dokumentācijā. 

Ņemot vērā apstiprinātos iekšējo procedūru grozījumus, tiek aktualizēts 
kvalitātes vadības dokumentu reģistrs, kur tiek apkopota informācija par VRAA 
iekšējiem kvalitātes vadības dokumentiem – procedūrām, kārtībām, metodikām, 
instrukcijām un nolikumiem. 

2005. gada laikā izstrādāta VRAA apsaimniekoto programmu vadības un 
kontroles sistēma, kas apstiprināta 2005. gada 28. decembrī ar VRAA rīkojumu  
Nr. 1 -02/151. VRAA apsaimniekoto programmu vadības un kontroles sistēma ir 
izveidota saskaņā ar MK 2003. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 466 
„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pamatprincipiem”. 

VRAA apsaimniekoto programmu vadības un kontroles sistēmas mērķis ir 
atspoguļot VRAA kā RAPLM deleģēto reģionālās attīstības programmu, tai skaitā 
ERAF grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās”, apsaimniekotāja darbības vispārējos pamatprincipus, 
struktūrvienību kompetenci un atbildības sadalījumu saskaņā ar 
apsaimniekotājam noteiktajām prasībām, atspoguļojot precīzu funkciju 
formulējumu un adekvātu nodalījumu starp struktūrvienībām. 

Pamatojoties uz 2004. gada 7. decembrī apstiprināto VRAA risku vadības 
kārtību, 2005. gadā veikta centralizēta VRAA risku identificēšana un 
novērtēšana. Risku  identificēšanas un novērtēšanas procesa rezultātā 2005. gada 
21. jūlijā apstiprināts VRAA risku saraksts un atbildīgie par darba uzdevumu 
izstrādi risku ietekmes un varbūtības pakāpes samazināšanai un novēršanai, bet 
2005. gada 4. augustā apstiprināts VRAA risku vadības plāns. 

Risku vadības plāns ir izveidots, lai vadītu riskus, kuri ir identificēti un novērtēti 
centralizēta risku identifikācijas un novērtēšanas procesa ietvaros un ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu risku vadības procesa uzraudzību un 
kontroli VRAA. 

Risku vadības plānā pavisam ir 21 risks, kas var ietekmēt, kavēt vai traucēt VRAA 
darbības mērķu sasniegšanu. 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  
 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) 
 (latos) 

  Nr. p.k.     Gada sākumā  Gada beigās 
 1.  Aktīvi: 145 777 173 585 
 1.1.  ilgtermiņa ieguldījumi 105 591 122 709  
 1.2.  apgrozāmie līdzekļi 40 186 50 876 
 2.  Pasīvi: 145 777 173 585 
 2.1.  pašu kapitāls 141 744 146 283 
 2.2.  kreditori 4 033 27 302 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
 (latos) 

 Programmai 08. Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana 
Pārskata gadā  Nr. 

p.k. 
 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): 467 331 829 755 838 558 
 1.1.  dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
444 189 809 755 809 755 

 1.2.  dotācija īpašiem mērķiem – – – 
 1.3.  maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
23 142 20 000 28 803 

 1.4.  ārvalstu finanšu palīdzība – 
INTERREG Rīgas biroja 
uzturēšanai 

131 541  209135 

 2.  Izdevumi (kopā): 453 246 829 755 823 890 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā): 398 853 752 219 746 398 
 2.1.1.  atalgojumi 202 882 388 514 387 381 
 2.1.2.  komandējumi 5 566 15 414 15 411 
 2.1.3.  subsīdijas un dotācijas – – – 
 2.1.4.  pārējie uzturēšanas izdevumi 190 405 348 291 343 606 
 2.2.  izdevumi 

kapitālieguldījumiem (kopā): 
54 393 77 536 77 492 

 2.2.1.  kapitālās iegādes 54 393 77 536 77 492 
 2.2.2.  kapitālais remonts – – – 
 2.2.3.  investīcijas – – – 
 3.  Nodarbinātība:    
 3.1.  faktiskais nodarbināto skaits 47 58 58 
 3.2.  vidējā darba alga 560 560 560 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 
 
Programmai 08. Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana 
 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

1 2 3 
  Iestāžu skaits 1 1 

 Štata vienību skaits 58 58 
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstības 
programmas administrēšana 

1 1 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu 
shēmu administrēšana 

2 1 

Izstrādāti priekšlikumi Latvijas reģionālās 
attīstības uzraudzības un novērtēšanas 

metodikai 
1 1 

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

25 21 

Interreg III B Rīgas sekretariāta apkalpošana 1 1 
Reģionālās attīstības programmu un projektu 

datu bāzes uzturēšana 
1 1 

Publicēts ikgadējais pārskats par reģionālo 
attīstību Latvijā 

1 1 

INTERREG projektu I līmeņa finanšu 
kontrole (projektu skaits) 

127 177 

 
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

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

Pārskata gadā  Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): 876 052 2 816 661 2 816 661 
 1.1.  dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
876 052 2 816 661 2 816 661 

 1.2.  dotācija īpašiem mērķiem – – – 
 1.3.  maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
– – – 

 1.4.  ārvalstu finanšu palīdzība –  – – – 

 2.  Izdevumi (kopā): 876 052 2 816 661 2 806 089 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā): 876 052 2 816 661 2 806 089 
 2.1.1.  atalgojumi – – – 
 2.1.2.  komandējumi – – – 
 2.1.3.  subsīdijas un dotācijas 876 052 2 816 661 2 806 089 
 2.1.4.  pārējie uzturēšanas izdevumi – – – 
 2.2.  izdevumi 

kapitālieguldījumiem (kopā): 
– – – 
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 2.2.1.  kapitālās iegādes – – – 
 2.2.2.  kapitālais remonts – – – 
 2.2.3.  investīcijas – – – 
 3.  Nodarbinātība:  – – 
 3.1.  faktiskais nodarbināto skaits – – – 
 3.2.  vidējā darba alga – – – 
 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 09. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie projekti 
 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda 
plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

1 2 3 
Reģionālā fonda finansētie projekti  

(projektu skaits) 600 674 
Jaunradītās un saglabātās darba vietas 
Reģionālā fonda atbalstītajos projektos:   

jaunradītās 600 585 
saglabātās 1100 2526 

 
 

3.2. Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto 
valsts budžeta līdzekļu izlietojums projektu īstenošanai 

3.2.1. Valsts investīciju programma 
 
VRAA piedalījās valsts investīciju programmas projektu administratīvajā un 
kvalitatīvajā izvērtēšanā. 
 

3.2.2. VRAA veiktie un pasūtītie pētījumi, to galvenie 
rezultāti  

VRAA Pētniecības nodaļa 2005.gada budžeta ietvaros sagatavoja ziņojumu “Par 
bezdarbu reģionālās attīstības skatījumā”. Šajā ziņojumā aplūkots bezdarbnieku 
sadalījums pa vecuma grupām dažādos Latvijas reģionos un rajonos. Pētījumā 
īpaša vērība pievērsta jauniešu bezdarbam. Augšminēto pētījumu izmantoja 
VRAA organizētajās apmācībās, kā arī interesentu (augstskolu studentu, 
pasniedzēju u.c.) vajadzībām. Nākotnē šāds pētījums varētu būt pamats 
padziļinātai darba tirgus analīzei. 

2005. gada nogalē VRAA sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti” sagatavoja 
pētījumu “Apdzīvojuma struktūras attīstība”, kā arī “Īpaši atbalstāmo teritoriju 
attīstības programmas efektivitātes izvērtējums laika posmā no 1998. līdz 
2005. gadam”. 

Pētījumā “Apdzīvojuma struktūras attīstība” veikta pilsētu ietekmes analīze uz 
blakusesošajām administratīvajām teritorijām, dažādu pieejamo pakalpojumu 
raksturojums, apdzīvojumu  struktūras analīze (pilsētu un lauku mijiedarbība), 
attīstības centru analīze, kā arī plānošanas reģionu plānojumu savstarpējās 
mijiedarbības analīze. Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības programmas 
efektivitātes izvērtējumā ir apskatīti finanšu ieguldījumi un rezultāti īpaši 
atbalstāmajās teritorijās laika posmā no 1998. līdz 2005. gadam. 
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3.3. Sadarbības partneru finansēto programmu un 
ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu 

sasniegtie rezultāti un līdzekļu izlietojums  

2005. gadā VRAA piedalījās vairākās starptautiskās programmās un projektos. 

VRAA piedalījās Ziemeļvalstu ministru padomes rīkotajā projektu konkursā 
„Exchange of Civil Servants”, kura ietvaros 2005. gadā tika apstiprināti un 
īstenoti divi pieredzes apmaiņas projekti: 

• Nordic Experience on Programme Implementation (Dānija, Zviedrija, 
Somija), 

• Study Visit on Improving Research Environment and Strengthening 
Partnership in Regional Development (Norvēģija, Zviedrija). 

Projektu mērķis bija iepazīties ar struktūrfondu ieviešanas sistēmu apmeklētajās 
valstīs, īpašu uzmanību pievēršot programmu ieviešanas un uzraudzības 
jautājumiem, kā arī veicināt sadarbību pētniecības jautājumos. 

VRAA veica darbu pie sadarbības koordinācijas ar Interact biroju Somijā un Vīnē, 
lai organizētu apmācības VRAA darbiniekiem. Sadarbības projekta ietvaros tika 
organizēta ekspertu vizīte, lai apmācītu VRAA darbiniekus par INTERREG 
projektu pirmā līmeņa finanšu kontroli. 

VRAA piedalījās arī starptautiskā apmācības projektā sadarbībā ar NORDREGIO 
(Nordic Centre for Spatial Development) programmu (EU and Integration: 
knowledge based economy, social inclusion and environment), kura ietvaros 
VRAA darbinieki piedalījās apmācību semināros Tallinā, Sanktpēterburgā un 
Helsinkos. Apmācību semināri tika organizēti arī Rīgā 2005. gada februārī. 

2005. gada rudenī pieci VRAA darbinieki piedalījās Eiropas Komisijas Tehniskās 
palīdzības informācijas apmaiņas biroja (TAEIX) organizētajā mācību braucienā 
uz Beļģiju, lai iepazītos ar ES likumdošanu reģionālās politikas jomā, kā arī ar 
struktūrfondu izmantošanas nosacījumiem. 

VRAA darbinieki piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) 2005.gada aprīlī organizētajā seminārā „Enhancing the Effectiveness of 
Partnership” par valsts un privātās partnerības jautājumiem, kā arī 2005.gada 
jūnijā organizētajā konferencē „Local Development and Governance in Central 
East and South-East Europe”. 

VRAA darbinieks piedalījās organizētajā starptautiskajā seminārā „The United 
Market of the Enlarged Europe” Krakovā (Polijā). Seminārā dalībnieki diskutēja 
par  dažādu ES valstu pieredzi struktūrfondu ieviešanā, audita pasākumiem, ka 
arī par nākamo programmēšanas periodu. Tajā piedalījās ne tikai programmu 
apsaimniekotāji, bet arī esošie un potenciālie finansējuma saņēmēji, tādējādi 
nodrošinot atgriezenisko saiti. 

2005. gada maijā VRAA darbinieks piedalījās starptautiskajā konferencē 
„Improvement of the Mechanisms and methods of International Cooperation 
between the Municipalities” Petrozavodskā (Krievijā), uzstājoties ar prezentāciju 
„The Role of State Regional Development Agency in Promoting Regional and 
International Cooperation and Development of Local Municipalities”. 
Konferences laikā tika uzsāktas sarunas par iespējamo sadarbību ar 
Petrozavodskas pilsētas domi. 
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VRAA darbinieks piedalījās Jyvaskyla Politehniskā institūta un Tamperes 
Universitātes (Somija) organizētajās apmācībās par inovācijām un reģionālo 
ekonomisko attīstību. 
 

4. PERSONĀLS  
Viena no VRAA prioritātēm ir piesaistīt un attīstīt kompetentus, lojālus un uz 
sadarbību orientētus darbiniekus, kuri ir motivēti regulāri paaugstināt savu 
kompetenci, apzinīgi un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus VRAA mērķu 
sasniegšanai un līdzdarbībai VRAA attīstībā. 

2005. gadā VRAA vidēji strādāja 60 darbinieki, t.sk. Baltijas jūras reģiona 
INTERREG III B programmas apvienotā sekretariāta Rīgas biroja darbinieki. Lai 
pilnvērtīgi un optimāli veiktu VRAA uzticētos pienākumus, 2005. gadā ir veiktas 
četras restrukturizācijas, kuru ietvaros ir notikusi funkciju pārdale starp VRAA 
struktūrvienībām un izveidotas jaunas struktūrvienības (Finanšu nodaļa un 
Pētniecības nodaļa). 2005. gadā vidējais amatu vienību skaits ir 61. 

Uz 2005. gada 31. decembri faktiskais darbinieku skaits bija 64 darbinieki, t.sk., 
Baltijas jūras reģiona INTERREG III B programmas apvienotā sekretariāta Rīgas 
biroja darbinieki. 

VRAA darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām 
 

Vecums/dzimums Sievietes Vīrieši 
20-29 gadi 22 10 
30-39 gadi 6 5 
40-49 gadi 7 1 
50-59 gadi 9 4 

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

 
VRAA darbinieku izglītības līmenis 

Izglītības līmenis Ir ieguvuši Turpina studijas 
Doktora grāds  1 
Maģistra grāds 18 5 
Profesionāli augstākā izglītība: 4 7 
Bakalaura grāds 26 6 
Vidējā izglītība 16  

VRAA papildus nodrošina efektīvu darbinieku apmācību, tādējādi veicot 
ieguldījumu darbinieku vajadzīgo prasmju, zināšanu attīstībā un mērķu 
sasniegšanā un attīstībā.  

2005. gadā VRAA organizēja apmācības, izmantojot šādus resursus: 

1) iekšējā apmācība VRAA kopumā un tās nodaļu ietvaros; 
2) apmācību un konsultāciju firmu piedāvājums kvalifikācijas paaugstināšanai 

paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros; 
3) ES struktūrfondu vadošās iestādēs izstrādātajā ES struktūrfondu vadībā 

iesaistīto institūciju Cilvēkresursu attīstības plānā (Mērķa programma 2004 – 
2006) paredzētās apmācības iespējas; 
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4) regulāras sanāksmes, kurās tiek risināti aktuāli ar noteikto uzdevumu 
izpildi un normatīvo aktu piemērošanu saistītie jautājumi. 

VRAA regulāri motivē darbiniekus, tādējādi cenšoties piepildīt viņu mērķu 
sasniegšanu un vēlmi līdzdarboties VRAA mērķu sasniegšanā un attīstībā. Līdz ar 
to 2005.gadā VRAA personāla mainība ir maza. 2005. gadā ir pārtrauktas darba 
tiesiskās attiecības ar 9 darbiniekiem.  
 

 
5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un 
izglītošanai 

2005. gadā VRAA regulāri informēja un izglītoja sabiedrību par VRAA darbību 
un aktualitātēm reģionālās attīstības jomā. Informācija par VRAA darbu, 
darbības rezultātiem un aktualitātēm tika izplatīta drukātajos un elektroniskajos 
plašsaziņas līdzekļos, kā arī lielākajos interneta ziņu portālos. 

Publicitātes rezultatīvie rādītāji 2005. gadā: 

1. Publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē (76 publikācijas). 
2. Dalība Latvijas televīzijas raidījumā „Eirobusiņš” (1 raidījums). 
3. Dalība Latvijas televīzijas raidījumā „Eiropas nauda Latvijā” (3 raidījumi). 
4. Izsūtītas preses relīzes plašsaziņas līdzekļiem un nacionālajām ziņu 

aģentūrām (15 preses relīzes). 
5. Regulāri aktualizēta informācija VRAA mājas lapā. 

Viens no efektīvākajiem komunikācijas instrumentiem saziņā ar sabiedrību ir 
VRAA mājas lapa, par ko liecina apmeklētāju statistiskie dati. 2005. gada jūlijā 
VRAA publiskoja jauno mājas lapas versiju, kurai ir mūsdienīgs un pievilcīgs 
dizains un paplašinātas navigācijas iespējas – saprotami un vienkārši izvietota 
informācija. 

2005. gadā VRAA izdeva dažādus informatīvos materiālus – bukletu par VRAA 
un tās darbu, bukletu par VRAA apsaimniekotajām grantu shēmām „Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” un „Procentu 
likmju subsīdijas”. Pārskata gadā, piesaistot ES struktūrfondu Tehniskās 
palīdzības finansējumu, VRAA sāka izdot VRAA InfoLAPU, kuru sagatavo ik 
ceturksni.  

Nozīmīgs komunikācijas instruments informācijas izplatīšanai mērķa grupām ir 
apmācību semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu iesniegšanai VRAA 
apsaimniekotajā grantu shēmā un par reģionālās attīstības jautājumiem. 2005. 
gadā VRAA organizēja 22 seminārus Latvijas reģionos, t.sk., vienu semināru par 
pirmā līmeņa finanšu kontroli INTERREG projektu īstenotājiem. 

Klienti var saņemt viņus interesējošu informāciju par VRAA un tās piedāvātajiem 
pakalpojumiem un aktualitātēm arī vēršoties VRAA Informācijas un 
komunikācijas nodaļā (IKN). 2005. gadā pa telefonu IKN nodrošināja vairāk 
nekā 1 540 atbildes uz informācijas pieprasījumiem un klātienē sniedza 
informāciju vairāk nekā 35 klientiem. 

Atbildes uz interesējošiem jautājumiem klienti var saņemt arī pa e-pastu – 
vraa@vraa.gov.lv vai uzdot jautājumu mājas lapā – www.vraa.gov.lv. 2005. gadā 
IKN atbildēja uz vairāk nekā 135 jautājumiem, kas saņemti VRAA oficiālajā e-
pasta kastītē un uz vairāk kā 270 mājas lapā uzdotajiem jautājumiem.    
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5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par 

apmierinātību ar VRAA darbu  

VRAA apkopoja klientu viedokļus par tās sniegtajiem pakalpojumiem, analizējot 
saņemtos jautājumus VRAA mājas lapā, oficiālajā e-pastā, pa tālruni, kā arī veica 
grantu shēmas projektu iesniedzēju un projektu īstenotāju aptauju. 

Apkopojot visus izteiktos viedokļus, ir secināts, ka lielākā daļa VRAA klientu ir 
apmierināti ar VRAA sniegto pakalpojumu kvalitāti: rīkotajiem semināriem, 
sniegtajām atbildēm uz jautājumiem. Arī darbinieku attieksme pret klientu tika 
vērtēta kā pozitīva.  

Klientu neapmierinājuma galvenais iemesls 2005. gadā bija nepietiekamais 
finansējuma apjoms apsaimniekotās grantu shēmas ietvaros un sarežģīta 
procedūra projekta iesnieguma izstrādei. 
 
 

5.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
VRAA, izstrādājot programmas uzņēmējdarbības atbalsta veicināšanai, aktīvi 
sadarbojas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, kas sniedz konsultācijas 
kvalitatīvu programmu veidošanā.  

Jaunu programmu izstrādē un pētniecības jomā veiksmīga sadarbība turpinās arī 
ar Plānošanas reģionu attīstības aģentūrām un Latvijas Pašvaldību savienību u.c. 

2005. gadā VRAA veiksmīgi uzsākusi sadarboties ar ES informācijas aģentūru 
(ESIA), kas Latvijā koordinē 33 Europe Direct informācijas punktus. Ar ESIA 
starpniecību VRAA izplata aktuālāko informāciju – VRAA InfoLAPU, bukletus un 
citus informatīvos materiālus par VRAA darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, 
darbības rezultātiem un citām aktualitātēm. 
 
 

6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM  
6.1. Nākamā gada prioritātes  

Nākamajā gadā VRAA par prioritātēm sev nosaka veikt šādas funkcijas un 
uzdevumus: 

1. Veikt Nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” ieviešanu 
un uzraudzību. 
2. Veikt Nacionālās programmas „Ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās 
darbības attīstības projekta atbilstība īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības 
programmai” ieviešanu un uzraudzību. 
3. Veikt Valsts budžeta dotāciju izlietošanas novadu pašvaldību infrastruktūras 
attīstībai uzraudzību. 
4. Veikt grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ieviešanu un uzraudzību. 
5. Izstrādāt priekšlikumus jaunām valsts atbalsta programmām, kas paredzētas 
reģionālās attīstības atbalstam. 
6. Izveidot Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmu (RAUNS). 
7. Veikt pirmā līmeņa finanšu kontroles Eiropas Komisijas iniciatīvas URBACT, 
ESPON un INTERREG programmas projektos. 
8. Apkalpot Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Sekretariāta Rīgas biroju. 
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9. Noteikt un iesniegt RAPLM apstiprināšanai MK VRAA qmaksas 
pakalpojumus: 

• reģionālās attīstības rādītāju aprēķinu un skaidrojumu veikšana 
(cilvēkstundās). 

• INTERREG un URBACT projektu 1. līmeņa finanšu kontroles 
veikšana (cilvēkstundās). 

 
6.2. VRAA finanšu saistības 

VRAA īstermiņa finanšu saistības 08. programmā uz pārskata gada beigām 
sastāda 27 302 latus. 

VRAA zembilances saistības 09. programmā uz pārskata gada beigām sastāda 
1 255 620 latus, tajā skaitā, saistības un finansējums nacionāliem projektiem 
„Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” laika periodā 2006. – 2012. gadam.  

 
Gads 2006 2007 2008. – 2012. 

Saistības, LVL 651 936 404 356 199 328 
 
VRAA piešķirtais finansējums ERAF grantu shēmu projektiem “Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” projektiem 
2006. – 2008. gadam. 

 
Gads 2006 2007. – 2008. 

Saistības, LVL 2 705 200 5 879 396 
 
 

6.3. Starptautiskie projekti  
VRAA regulāri izstrādā priekšlikumus dalībai dažādos starptautiskajos projektos. 

2005. gada pavasarī VRAA iesniedza divus projektu pieteikumus Eiropas 
Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas birojam (TAEIX), un abi 
šie projektu pieteikumi tika apstiprināti. Viens no projektiem ir par VRAA 
darbinieku mācību braucieniem uz Eiropas Savienības un Beļģijas institūcijām, 
kas tika īstenots 2005. gada rudenī. Otrs projekts ir par semināru ciklu 
pašvaldībām par aktualitātēm ES likumdošanā, kas tiek plānots 2006. gadā pēc 
jauno regulu apstiprināšanas Eiropas Komisijā. 

2005. gada septembrī VRAA iesniedza INTERREG III B projektu „VBN InnoReg 
– Strengthening Via Baltica Nordica Macro-Region through Transnational 
Cooperation for Regional Innovation Promotion”, kurā VRAA ir atbildīgais 
partneris par vienu no darba paketēm. Projekta vadošais partneris ir Somijas 
Baltijas institūts. Projekts ir apstiprināts 2005. gada 8. decembrī INTERREG III 
B Baltijas jūras reģiona programmas vadības komitejā. 

2006. gada 6. – 8. aprīlī VRAA darbinieks piedalīsies BSR Interreg III B projekta 
„Promotion Spatial development by creating COMon MINdscapes – COMMIN” 
ietvaros rīkotajās „Spatial Planning and Regional Development in Europe – 
Past, Present and Future” apmācībās Jyväskylä (Somijā). 

2006. gada 10. - 12. maijā VRAA darbinieks piedalīsies Nordregio organizētajā 
apmācības seminārā „Good Governance” Helsinkos(Somijā). 
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Apstiprināts Ziemeļvalstu ministru padomes atbalstīts projekts “Study Visit on 
Best Practice Transfer to Improve Process of the Cross Border Project Financial 
Control”, kura ietvaros 2006. gadā tiks īstenots divu VRAA darbinieku mācību 
braucienu uz Dānijas un Norvēģijas institūcijām, kuras ir iesaistītas pārrobežu 
sadarbības projektu īstenošanā un projektu finanšu kontroles veikšanā. 

 
6.4. Plānotie pētījumi   

Perspektīvā VRAA Pētniecības nodaļai 2006.gadā paredzēts pievērsties šādu 
tēmu analīzei: 

• Cilvēkresursu kvalitāte un pieejamība Latvijas reģionos, to ietekmējošie 
faktori. 

• Pašvaldību budžetu ieņēmumu un izdevumu struktūra, tās ietekme uz 
teritorijas attīstību. 

• Uzņēmējdarbība lauku apvidos, tendences un priekšnosacījumi 
uzņēmējdarbības attīstībai. 

• Apdzīvojuma struktūras pārmaiņas, migrācija un svārstmigrācija, to apjomi 
un cēloņi. 
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7. PIELIKUMI  
 

Plānošanas reģioni 

 
 

Īpaši atbalstāmās teritorijas 

 
 


