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SAĪSINĀJUMI 

 

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds  

ES – Eiropas Savienība  

ESIA – Eiropas Savienības informācijas aģentūra 

FM – Finanšu ministrija 

LR – Latvijas Republika 

IKN – Informācijas un komunikācijas nodaļa 

ĪAT – īpaši atbalstāmā teritorija 

MK – Ministru kabinets 

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

NRAP – Nacionālā reģionālās attīstības padome 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

RAUNIS – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas 

VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai 

VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”  
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IEVADV ĀRDI 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) ir sagatavojusi 2006. gada 
publisko pārskatu, kurā sniedz informāciju par VRAA, tās darbību, sasniegtajiem 
rezultātiem, piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un plānotajiem pasākumiem 
2007. gadā. 

VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir īstenot līdzsvarotas valsts 
attīstības atbalsta politiku, nodrošinot nepieciešamo analītisko darbību, kvalitatīvus 
pakalpojumus, kā arī reģionālās attīstības jomā darbojošos institūciju mērķtiecīgu 
koordināciju. 

Lai īstenotu savu mērķi, VRAA darbojas divos pamatvirzienos – vada un īsteno valsts un 
starptautiskās reģionālās attīstības programmas, kā arī veicina reģionālās attīstības 
pētījumu, metodiskā nodrošinājuma un apmācību procesa attīstību. 

2006. gadā VRAA sniedza atbalstu īpaši atbalstāmajās teritorijās (turpmāk – ĪAT) 
vairāku valsts atbalsta un ES struktūrfondu programmu ietvaros:  

1. Nacionālā programma „Īpaši atbalstāmo teritoriju uzņēmējdarbības attīstība”. 
2. ES struktūrfondu ERAF grantu shēma „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā 
īpaši atbalstāmajās teritorijās”. 

3. Valsts atbalsta programma „Ienākumu nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem īpaši 
atbalstāmajās teritorijās”.  

4. Valsts atbalsta programma „Valsts budžeta dotācijas novadu pašvaldībām 
infrastruktūras attīstībai”.  

Nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros 
pagājušajā gadā ir apgūti gandrīz 700 tūkstoši latu, savukārt grantu shēmas ietvaros 
finansējuma saņēmējiem tika izmaksāti nepilni divi miljoni latu.  

Pateicoties nacionālās programmas ieviešanai, grantu shēmas finansējuma apgūšanai, kā 
arī citiem reģionālo attīstību veicinošiem pasākumiem, ĪAT izveidotas jaunas darba 
vietas un veiksmīgi attīstījusies saimnieciskā darbība. 

VRAA ik gadu aprēķina teritorijas attīstības indeksu, kuru izmanto valsts atbalsta 
programmas darbības nodrošināšanai, ĪAT noteikšanai, valsts atbalsta intensitātes 
diferencēšanai ĪAT, valsts budžeta dotācijas un pašvaldību finansējuma sadalei u.c. 
Attīstības indeksi un to aprēķinam lietotie rādītāji ir izmantoti arī vairākos VRAA 
pētījumos. 

Kā katru gadu 2006. gada nogalē VRAA sagatavojusi pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 
2005”, kurā ietverts pašvaldību teritoriju attīstības salīdzinošs apskats Latvijas pašvaldību 
grupu ietvaros, kas dod iespēju noskaidrot pašvaldības vietu un virzību salīdzinājumā ar 
citām Latvijas pašvaldībām. 

 
 

direktore  
Anna Vītola – Helviga 
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1. PAMATINFORM ĀCIJA 
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 l īdz 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 

atbild īga  
 

VRAA ir akreditēta struktūrfondu administrējoša iestāde, kas pilda ERAF grantu shēmas 
apsaimniekotāja funkcijas. 

Kopš 2004.gada VRAA ir strauji augusi gan savu funkciju, gan kompetences ziņā. 
VRAA funkcijas un uzdevumi ar katru gadu attīstās un kļūst plašāki.  

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – RAPLM) nosaka valsts un 
reģionālās attīstības politikas virzienus un koordinē to īstenošanu. VRAA veic RAPLM 
deleģēto uzdevumu izpildi, ieviešot izstrādātos atbalsta instrumentus, veicot izpēti 
reģionālās attīstības jomā, sniedzot priekšlikumus jaunām reģionālās attīstības atbalsta 
iniciatīvām un pildot citus deleģētos uzdevumus.  

Saskaņā ar MK deleģējumu RAPLM ir atbildīga par reģionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas informācijas sistēmas darbību kopumā, savukārt VRAA ir noteikta kā 
atbildīgā institūcija par šīs  informācijas sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.  

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

Finanšu resursi VRAA darbībai un valsts reģionālās attīstības politikas realizācijai tiek 
plānoti RAPLM budžetā. 

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. 



2006.gada publiskais pārskats           Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 6 

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. 
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. Valsts pārvaldes iekārtas likums (pieņemts LR Saeimā 6.06.2002.). 
2. Reģionālās attīstības likums (pieņemts LR Saeimā 21.03.2002.). 
3. Publisko aģentūru likums (pieņemts LR Saeimā 22.03.2001.). 
4. Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums (pieņemts LR Saeimā 08.12.2005.) 
5. Vienotais programmdokuments (Attīstības plāns) apstiprināts Eiropas Komisijā 
18.12.2003.). 
6. MK 2003. gada 4. februāra noteikumi Nr. 56 “Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas nolikums”. 
7. MK 2004. gada 8. marta noteikumi Nr. 130 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
nolikums”.  
8. MK 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 200 “Noteikumi par Eiropas Savienības 
struktūrfondu vadību”. 
9. MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 288 “Reģionālā fonda nolikums”. 
10. MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 289 “Reģionālās attīstības finansēšanas 
kārtība”. 
11. MK 2006. gada 7. februāra noteikumi Nr.103 „Noteikumi par projektu iesniegšanas 
un finansēšanas kārtību grantu shēmā „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās””. 
12. MK 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr. 766 „Reģionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība”. 
13. 2004.gada 6.aprīļa līgums starp VRAA un Investionbank Schleswig-Holstein par 
Eiropas Kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību 
programmas Sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanu. 
14. 2005.gada 6.decembra līgums starp VRAA un Investionbank Schleswig-Holstein par 
TACIS tehniskās palīdzības – Baltkrievijai, programmas ieviešanu. 
15. 2005.gada 6.decembra līgums starp VRAA un Investionbank Schleswig-Holstein par 
TACIS tehniskās palīdzības – Krievijai, programmas ieviešanu. 
16. RAPLM.2005.gada 7.jūnija rīkojums Nr. 2-02/102 par VRAA nominēšanu par 
INTERREG III programmu projektu 1.līmeņa finanšu kontroles institūciju. 
17. MK 2006. gada 8. augusta protokola Nr. 41. paragrāfs Nr. 33 „Informatīvais ziņojums 
par VASAB sekretariāta pārcelšanu uz Latviju” 
18. un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 
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1.3. Izmaiņas iestādes darbībā pārskata gada laikā  
2006. gadā valsts atbalsta programma tika īstenota kā ERAF grantu shēma „Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”.  

2006.gada 1.janvārī VRAA tika izveidotas divas jaunas pastāvīgas struktūrvienības – 
Juridiskā nodaļa un, atdalot Pirmā līmeņa finanšu kontroles daļu no Finanšu nodaļas, 
Pārrobežu projektu kontroles nodaļa. Juridiskā nodaļa veic VRAA darbības juridisko 
nodrošinājumu un Pārrobežu projektu kontroles nodaļa nodrošina pirmā līmeņa finanšu 
kontroli INTERREG III A, B, C, ESPON, INTERACT un URBACT programmas 
projektiem.  
 
 

2. VRAA DARB ĪBAS REZULTĀTI 
2.1. Pārskata gada galvenās priorit ātes un informācija par to 

īstenošanu 
 
2006.gada 14. februārī VRAA, kā ERAF grantu shēmas apsaimniekotājs, atsāka pieņemt 
projektu iesniegumus saskaņā ar MK 2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103. 
„Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”. 2006. gadā 
tika pieņemti un administratīvi izvērtēti 282 projekti, no tiem kvalitatīvi izvērtēti 175 
projekti. Apstiprināti 111 projekti un noslēgti 113 līgumi. Īstenoti 39 projekti un 
izmaksāts publiskais finansējums par kopējo summu 1 953 861,06 LVL. Projekta 
iesniedzēji pārskata periodā, īstenojot projektus, ir saglabājuši 515 darba vietas, bet 
izveidojuši 166 jaunas darba vietas.  

Lai īstenotu ES struktūrfondu vadības funkcijas, ir nepieciešama atbilstoša administratīvā 
kapacitāte, kā arī tehniskais nodrošinājums dažādu ar programmas vadības funkciju 
īstenošanu saistītu izdevumu segšanai. Vienotā programmdokumenta ietvaros tika 
iekļauta 5.prioritāte „Tehniskā palīdzība” ar mērķi atbalstīt programmas efektīvu un 
drošu vadību, uzraudzību, kontroli un izvērtēšanu. Saskaņā ar iepriekš minēto 2005. gada 
1. martā tika noslēgti sadarbības līgumi starp Finanšu ministriju, Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru un VRAA par ES struktūrfondu nacionālās programmas „Atbalsts 
programmas vadībai” par projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu 
vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un ES 
struktūrfondu nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” par projektu 
„Informācija un publicitāte” un „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas 
izveidei” (turpmāk – līgums) ieviešanu. Līguma ietvaros VRAA veikusi nozīmīgus 
ieguldījumus, lai nodrošinātu: 
• Specifisko ekspertīzi kvalitatīvas projektu atlases un vērtēšanas nodrošināšanai. 
• Kvalificētu cilvēkresursu piesaisti projektu atlases, kontroles, finanšu vadības, 

uzraudzības un izvērtēšanas funkciju nodrošināšanai, kā arī audita un pārbaužu uz 
vietas veikšanu. 

• Informācijas un publicitātes pasākumu veikšanu. 
• Vadības informācijas sistēmas efektīvu darbību. 

Kopš 2005.gada VRAA, īstenojot ES struktūrfondu vadības funkcijas, ar ES 
struktūrfondu palīdzību ir piesaistījusi 211 549,00 LVL.  

VRAA nodrošināja nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības” 
ietvaros atbalstāmo projektu ieviešanu, t.i. turpināja apstiprināto projektu finansēšanu 
kredītprocentu maksājumu dzēšanai un pašvaldību ieguldījumiem uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstībā. 2006. gadā Reģionālā fonda finansējuma ietvaros apstiprināti 
11 projekti par kopējo summu 82 151, 80 LVL. Pārskata periodā visu projektu ietvaros 
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izveidotas  384  jaunas pastāvīgas un 71 sezonas darba vietas, un saglabātas 875 darba 
vietas. Finansējuma saņēmējiem veiktas izmaksas 487 projektu ietvaros par kopējo 
summu 666 910,98 LVL. 

VRAA nodrošināja valsts finansētās 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 2006. gadā saņemti 12 projekti nodokļa atvieglojumu 
saņemšanai un no tiem atbalstīti – 11 projekti. Saņemti un izskatīti 45 pārskati par 
attīstības projektu īstenošanas gaitu 2005.gadā. 

VRAA 2006. gadā veica nacionālās programmas „Valsts budžeta dotācijas novadu 
pašvaldībām infrastruktūras attīstībai” projektu iesniegumu pieņemšanu. Tika pieņemti 
un izskatīti 16 iesniegumi no novadu pašvaldībām un veikta to administratīvā izvērtēšana. 
Izskatīti 6 iesniegumi no novadu pašvaldībām par grozījumiem Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministra rīkojumos. Sagatavots un iesniegts RAPLM informatīvais 
ziņojums „Valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai no 
2005. gada valsts budžeta izlietojums”. Saņemti un izskatīti 34 novadu pašvaldību 
pārskati par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu. 

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

VRAA Pārrobežu projektu kontroles nodaļa, 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. 

2006. gadā kopumā tika sniegti 347 atzinumi par pirmā līmeņa finanšu kontroles 
veikšanu, no kuriem: 

• INTERREG  III  A – 102 atzinumi. 
• INTERREG III  B un INTERREG III  C – 240 atzinumi. 
• ESPON programmas projektiem – 2 atzinumi. 
• INTERACT programmas projektiem – 3 atzinumi. 

No 2007.gada 1.janvāra VRAA veiktā Pirmā līmeņa finanšu kontrole tiks finansēta no 
gadskārtējā valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem.  
 
 

2.2. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze  
2006. gadā grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ietvaros pieņemti un reģistrēti 282 projektu iesniegumi (kopumā 
abu uzsaukumu ietvaros 2004. – 2006. gadā reģistrēti 384 projektu iesniegumi). Pārskata 
periodā apstiprināti 111 projekti. Līgumus noslēdza par 113 projektu īstenošanu. Projektu 
kopējais attiecināmais finansējums ir vairāk nekā 13,3 miljoni latu (13 318 787, 80 lati, 
t.sk., ERAF finansējuma daļa 3 232 157, 65 lati, Latvijas valsts budžeta finansējuma daļa 
3 232 157, 95 lati un privātā finansējuma daļa 6 854 472, 20 lati). 

2006. gadā apstiprināto grantu shēmas projektu ietvaros plāno radīt 464 jaunas darba 
vietas un saglabāt 950 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 12 projektu 
pieteikumu un veikta to administratīvā izvērtēšana.  

Sagatavots apstiprināšanai NRAP 2006. gada uzņēmumu saraksts, kuriem ir tiesības uz 
ienākuma nodokļa atvieglojumiem. 

VRAA ir veikusi nacionālās programmas projektu un grantu shēmas Starpinstitūciju 
vērtēšanas komisijas sekretariāta tehnisko nodrošinājumu. 

2006. 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.  

2006. gadā nacionālās programmas ietvaros ir noslēgti 11 līgumi par procentu 
maksājumiem.  

Līgumu sagatavošana faktiski tika uzsākta no 2006. gada 11. decembra, pēc tam, kad 
2006. 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 radās, ņemot vērā uzņēmēju un pašvaldību lielo aktivitāti, kā arī to, ka 
uzņēmējiem un pašvaldībām ir izveidojusies pozitīva pieredze darbā ar Reģionālo fondu. 
 
Rezultatīvie rādītāji par grantu shēmu „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā 
īpaši atbalstāmajās teritorij ās” 2006. gadā 

Grantu shēmas projektu uzraudzības ietvaros 2006. gadā VRAA darbinieki ir veikuši 156 
pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no šiem projektiem 2006. gadā pabeigti un granta 
finansējumu saņēmuši 39 projekti, no kuriem 9 projekti īstenoti Latgales reģionā, 15 
Vidzemes, 11 Kurzemes, 2 Zemgales un 2 Rīgas reģionā. 
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No visiem pārbaudītajiem projektiem Latgales plānošanas reģionā pārbaudes veiktas 
22 projektiem, kopumā veicot 31 pārbaudi. Vidzemes plānošanas reģionā pārbaudes 
veiktas 49 projektiem, kopumā veicot 59 pārbaudes. Kurzemes plānošanas reģionā 
pārbaudes veiktas 22 projektiem, kopumā veicot 34 pārbaudes. Zemgales plānošanas 
reģionā pārbaudes veiktas 20 projektiem, kopumā veicot 20 pārbaudes. Rīgas plānošanas 
reģionā pārbaudes veiktas 10 projektiem, kopumā veicot 12 pārbaudes. 

Pārbaudīto projektu skaits pēc nozarēm 

  Plānošanas reģioni 
Nozare pēc NACE 
klasifikatora 

Latgales Vidzemes Kurzemes Zemgales Rīgas 

Būvniecība 2 10 7 2 4 

Apstrādes rūpniecība 11 21 10 11 4 

Viesnīcas un restorāni 4 6 1 4 1 

Automobiļu un 
lauksaimniecības 
tehnikas remonts un 
apkope 

 3 1   

Lauksaimniecības 
pakalpojumi 

2 5 1  1 

Elektroenerģijas 
ražošana 

 3  1  

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

 1 1   

Karjeru izstrāde 3 - 1 2  

KOPĀ 22 49 22 20 10 
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No pārbaudītajiem projektiem Rīgas plānošanas reģionā pārbaudīti 8 (7 pabeigti, 
1 turpinās), Latgales plānošanas reģionā – 84 (70 pabeigti, 14 turpinās), Vidzemes – 
50 (37 pabeigti, 13 turpinās), Kurzemes – 8 (3 pabeigti, 5 turpinās) un Zemgales 
plānošanas reģionā 16 (15 pabeigti, 1 turpinās). 

 

Plānošanas reģionos pārbaudītie nacionālās programmas projekti (skaits) 
 Plānošanas reģioni 
Projektu veids Latgales  Vidzemes  Kurzemes  Zemgales  Rīgas  
Infrastruktūras attīstība 5 4  2 2 
Mežizstrāde un kokapstrāde 13 6  1 1 
Netradicionālā 
lauksaimniecība 

 4    

Pakalpojumi 21 6 2 5 2 
Rūpnieciskā ražošana 8 3    
Tradicionālā 
lauksaimniecība 

27 19 2 8 3 

Tūrisms 8 5 3   
Uzņēmējdarbības 
veicināšana 

1 1    

Zivsaimniecības attīstība  1 1   
Zvērkopība 1 1    

KOPĀ 84 50 8 16 8 
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2.3. Inform ācija par pakalpojumiem  
2.3.1. Sniegto pakalpojumu veidi  

 
VRAA 2006. gadā sniedza šādus pakalpojumus: 
• nodrošināja informatīvos pakalpojumus; 
• veica klientu apmācību. 

2006. 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  
 

Lai nodrošinātu valsts programmas „Ienākuma nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem īpaši 
atbalstāmajās teritorijās” ietvaros iesniegto projektu pieteikumu kvalitāti, VRAA pārskata 
periodā ir izstrādājusi metodiskos noteikumus projekta pieteikuma veidlapas 
aizpildīšanai.  

Lai veicinātu projektu iesniegumu kvalitātes uzlabošanos VRAA apsaimniekotās grantu 
shēmas ietvaros, 2006. gadā Latvijas reģionos VRAA organizēja septiņus seminārus par 
grantu shēmas projektu iesniegumu sagatavošanu un iepirkuma procedūras veikšanu.  

Savukārt, lai uzlabotu informācijas koordināciju starp VRAA 1. līmeņa finanšu kontroles 
veicējiem un pārskatu iesniedzējiem, VRAA rīkoja piecus seminārus par NTERREG III 
programmas finansēto projektu 1. līmeņa finanšu kontroli Latvijā. 

 
 

2.4. 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 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.  
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VRAA iekšējās kontroles sistēmas darbība balstās uz iekšējās kontroles sistēmas 
pamatelementiem:  
• VRAA kontroles vide – VRAA struktūra, struktūrvienību uzdevumu sadalījums, 

darbinieku līgumi un amatu apraksti, personāla apmācību plāns, iekšējās kārtības 
noteikumi. 

• Darba izpildījuma un risku novērtējums – struktūrvienību darbības plāni un to 
izpildes atskaites, personāla darbības un tās rezultātu novērtējums, risku vadības 
kārtība. 

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

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

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

Pamatojoties uz 2004. gada 7. decembrī apstiprināto VRAA risku vadības kārtību un 
2005. gada 4. augustā apstiprināto VRAA risku vadības plānu, 2006. gadā veikta 
informācijas apkopošana par risku vadības plānā minēto pasākumu izpildi risku ietekmes 
un varbūtības pakāpes samazināšanai un novēršanai, un 2006. gada 17. augustā 
apstiprināta VRAA risku vadības plāna izpilde uz 2006. gada 30. jūniju. 

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. 

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

Ņemot vērā izmaiņas VRAA darbības struktūrā un izmaiņas LR un ES normatīvajos 
aktos, 2006. gadā tika aktualizēta 2005. gadā VRAA izstrādātā VRAA apsaimniekoto 
programmu vadības un kontroles sistēma, kas tika 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. 

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 LR un ES tiesību aktiem un tiek regulāri 
aktualizētas, ņemot vērā izmaiņas šajos tiesību aktos. 

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. 

2006. gada VRAA uzsāka darbu pie Kvalitātes vadības informācijas sistēmas, kur 
elektroniski apkopota informācija par visu VRAA kvalitātes vadības dokumentāciju, kā 
arī tiks nodrošināta šīs dokumentācijas elektronisko versiju uzglabāšana elektroniski. 
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3. BUDŽETA INFORM ĀCIJA 

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  
 

Akt īvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) 
 (latos) 

  Nr. p.k.     Gada sākumā  Gada beigās 
 1.  Aktīvi: 173 585 206 691 
 1.1.  ilgtermiņa ieguldījumi 122 709 144 540 
 1.2.  apgrozāmie līdzekļi 50 876 62 151 
 2.  Pasīvi: 173 585 206 691 
 2.1.  Budžeta izpildes rezultāts 146 283 161 796 
 2.2.  kreditori 27 302 44 895 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
(latos) 

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

p.k. 
 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) apstiprināts 
likum ā 

faktiskā 
izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): 838 558 1 042 698 1 046 179 
 1.1.  dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
809 755 992 698 992 698 

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

ieņēmumi 
28 803 50 000 53 481 

 2.  Izdevumi (kopā): 823 890 1 065 950 1 051 727 
 2.1.  kārtējie izdevumi (kopā): 746 398 990 761 984 781 
 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 

(kopā): 
77 492 75 189 66 946 

* Izdevumos iekļauts 2005. gada maksas pakalpojumu atlikuma izmaiņas saskaņā ar LR 
MK r īkojumu Nr. 608 „Par valsts budžeta papildus izdevumiem” 23 252,00 LVL  

 
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 52 63 
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas 
administrēšana 

1 1 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu shēmu 
administrēšana 

1 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 

28 23 
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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) 

500 421 

 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
(latos) 

Programmai 09. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas 
reģionālā attīstības fonda projekti 

Pārskata gadā  Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): 2 816 661 2 623 595 2 623 595 
 1.1.  dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
2 816 661 2 623 595 2 623 595 

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

ieņēmumi 
– – – 

 2.  Izdevumi (kopā): 2 806 089 2 623 595 2 620 208 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā): 2 806 089 2 623 595 2 620 208 
 2.1.3.  subsīdijas un dotācijas 2 806 089 2 623 595 2 620 208 
 

 
Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

Programmai 09. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas reģionālā 
attīstības fonda projekti 

Rezultatīvie rādītāji Pārskata 
perioda plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā 

1 2 3 
Reģionālā fonda finansētie projekti  
(projektu skaits) 

700 616 

Jaunradītās un saglabātās darba vietas Reģionālā 
fonda atbalstītajos projektos: 

1 850 1 940 

jaunradītās 650 550 
saglabātās 1 200 1 390 

 
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

(latos) 
Programmai 11. VBN INNOREG 

Pārskata gadā  Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): – 18 439 18 439 
 1.1.  dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
– 

14 023 14 023 

 1.2.  ārvalstu finanšu palīdzība – 4 416 4 416 
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 2.  Izdevumi (kopā): – 18 439 14 023 
 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā): – 18 439 14 023 
 2.1.1.  subsīdijas un dotācijas – 4 416  
 2.1.2.  pārējie uzturēšanas izdevumi – 14023 14023 

 
 

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

Pārskata gadā  Nr. 
p.k. 

 Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) apstiprināts 

likum ā 
faktiskā 
izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): 209 135 247 585 247 587 
 1.1.  Ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 
209 135 247 587 247 587 

 2.  Izdevumi (kopā): 213 657 252 792 234 394 
 2.1.  Kārtējie izdevumi (kopā): 213 657 252 243 233 845 
 2.2.  Kapitālie izdevumi – 549 549 
 

 
 

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

3.2.1. VRAA veiktie un pasūtītie pētījumi, to galvenie rezultāti 

 

Reģionālās attīstības uzraudzības un novērt ēšanas informācijas sistēma 
2006.gadā ir sagatavota iepirkuma dokumentācija Reģionālās attīstības uzraudzības un 
novērtēšanas informācijas sistēmas (turpmāk – RAUNIS) tehniskās specifikācijas 
sagatavošanai, kā arī izsludināts konkurss sarunu procedūrai par RAUNIS 
datorprogrammatūras prasību specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sastādīšanu.  

2006. gada 19. septembrī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 766 „Reģionālās attīstības 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas 
kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp reģionālās attīstības 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistītajām institūcijām. RAUNS  
uzdevums ir nodrošināt reģionālajā politikā iesaistītās puses ar informāciju lēmumu 
pieņemšanai reģionālās politikas izstrādes un īstenošanas procesā. 

Plānots, ka RAUNIS atspoguļos sociālekonomiskos rādītājus par dažādām valsts 
teritorijām, kā arī nozaru programmu finanšu un rezultatīvos rādītājus. Līdz ar to 
informatīvās sistēmas lietotājam būs iespēja sekot līdzi attīstības procesiem gan valstī 
kopumā, gan atsevišķās tās teritorijās. 

Informācijas sistēma sastāvēs no četrām informācijas kopām: 

• Sociālekonomisko rādītāju kopa. 
• Reģionālās attīstības atbalsta instrumentu finanšu resursu un darbības rezultātu 
rādītāju kopa. 
• Analītiskās informācijas kopa par valsts teritorijām. 
• Analītiskās informācijas kopa par reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem. 
• RAUNIS lietotājiem būs iespējams veidot dažāda veida atskaites izmantojot šādus 
rādītājus: teritorija, laika periods, reģionālās attīstības atbalsta instrumenti, finanšu 
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resursu rādītāji, nozaru darbības rādītāji, sociālekonomiskie rādītāji. Kombinējot šos 
rādītājus, būs iespējams iegūt uzskatāmas atskaites tabulu, grafiku vai karšu veidā par 
valsts teritorijām. Bez standarta atskaitēm būs pieejama arī analītiska informācija par 
attīstības tendencēm valstī un attīstības plānošanas dokumentu apskati, kā arī teritoriju 
attīstības galveno tendenču prognozēšanas un modelēšanas iespējas. 

Papildus ir izveidota VRAA RAUNIS ieviešanas darba grupa, kuras mērķis ir veicināt 
koordinētu rīcību RAUNIS ieviešanā, kā arī informēt citu nodaļu vadītājus par RAUNIS 
ieviešanas progresu. Pirmā darba grupas sanāksme notika 2006. gada 7. decembrī. 

Īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas un novērt ēšanas metodika 
Pārskata periodā sagatavota „Īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas un novērtēšanas 
metodika”, kas izstrādāta saskaņā ar 2003. gada 11. novembrī apstiprināto MK 
noteikumu Nr.637 „Īpaši atbalstāmo teritoriju statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība” 
11. punktu un apstiprināta ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2006. gada 
30. maija rīkojumu Nr.2-02/128 „Par potenciālo īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas 
metodiku”. Nacionālās reģionālās attīstības padome 2006. gada 11. septembra sēdē 
apstiprināja plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstus (2007 – 2009), kuros 
iekļautas 362 pašvaldības.  

Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas mērķis ir radīt iespējas ekonomiski vāju 
vai mazāk attīstītu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, lai veicinātu 
līdzvērtīgu sociālo un ekonomisko apstākļu izveidošanos visā valsts teritorijā. Īpaši 
atbalstāmās teritorijas statusu piešķir vietējo pašvaldību pārvaldītai teritorijai, kura ietver 
reģionālas, novadu vai vietējas nozīmes attīstības centru.  

„Latvijas re ģioni – īss apskats” 
2006.gadā VRAA sagatavoja izdošanai informatīvo brošūru „Latvijas reģioni – īss 
apskats”, kurā ir atspoguļotas Latvijas plānošanas reģionu attīstības atšķirības. Izdevumā 
sniegts īss plānošanas reģiona apskats un iekļauta informācija par katra plānošanas 
reģiona attīstības tendencēm, galvenajiem sociālekonomiskiem rādītājiem un to 
izmaiņām. Izdevums papildināts ar plānošanas reģiona izpildinstitūciju 
kontaktinformāciju, grafisko un kartogrāfisko materiālu. Brošūra izdota latviešu valodā.  

Pārskats „Reģionu attīstība Latvij ā 2005” 
2006. gada nogalē sagatavots pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2005” (pārskats). 
Pārskatā veikta teritoriju savstarpēja salīdzināšana, un arī salīdzināšana pret rādītāju 
vidējām vērtībām valstī. Tiek salīdzināti teritorijas raksturojošie rādītāji pēdējos sešos 
gados. Teritoriju attīstības raksturošanai izmantoti vairāk nekā 20 attīstības rādītāji. 

Pārskatā ietverts pašvaldību teritoriju attīstības salīdzinošs apskats Latvijas pašvaldību 
grupu (pilsētas un pagasti) ietvaros, izmantojot katras grupas teritoriju attīstības indeksa 
aprēķina rādītājus. Tas dod iespēju noskaidrot pašvaldības vietu un virzību salīdzinājumā 
ar citām Latvijas pašvaldībām. Pašvaldību teritoriju savstarpējs salīdzinājums parāda 
Latvijas reģionālās attīstības tendences atšķirību palielināšanās vai izlīdzināšanās 
virzienā.  

Lai raksturotu teritoriju atšķirības katra plānošanas reģiona ietvaros, aprēķināts reģionu 
teritoriju attīstības indekss katram plānošanas reģionam kā atsevišķai teritoriju grupai. 
Teritoriju atšķirības katra reģiona ietvaros analizētas pilsētu un pagastu grupās atsevišķi, 
teritorijas salīdzinot savā starpā. Pilsētu un pagastu pamatrādītāji salīdzināti ar vidējiem 
rādītājiem visas Latvijas pilsētu un pagastu grupās.  

Pārskats izdots latviešu valodā, bet angļu valodā plānots izdot 2007. gada sākumā. 
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Novadu ekspresizvērt ējums – atbilstoši 2006. gada 28. jūnijā MK apstiprinātajam 
vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektam, veikts 
ekspresizvērtējums apstiprinātajam 167 novadu projektam. Tajā izanalizēts 
jaunizveidojamo novadu sastāvs un lielums, to atbilstība pieciem vienotiem novadu 
izveidošanas kritērijiem. Novadu raksturošanai aplūkoti un aprēķināti četri attīstības 
pamatrādītāji.   

Pašvaldību aptaujas lapa „Pašvaldību izpratne par inovāciju” – 2006. gada beigās 
VRAA Pētniecības nodaļa sadarbībā ar Programmu ieviešanas nodaļu INTERREG III B 
projekta „VBN Innoreg – Strengthening Via Baltica Nordica Macro-Region through 
Transnational Cooperation for Regional Innovation promotion” (VBN Innoreg – Via 
Baltica Nordica makroreģiona stiprināšana, sekmējot starptautisku sadarbību reģionālās 
inovācijas veicināšanai) ietvaros sagatavoja aptaujas anketu „Pašvaldību izpratne par 
inovāciju” Aptaujas mērķis ir iegūt kvalitatīvu informāciju par inovāciju pašvaldībās, par 
nepieciešamajiem valsts atbalsta instrumentiem, kā arī par inovatīvajiem uzņēmumiem 
pašvaldībās. 

VRAA Pētniecības nodaļa pārskata gadā sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir izstrādājusi 
prognozēšanas un modelēšanas metodiku teritoriju attīstības novērt ēšanai, kā arī 
veikta RAUNIS un NAP rādītāju loģiskās saistības analīze, izstrādāti priekšlikumi to 
novērtēšanai. Izstrādāts priekšlikums metodikai teritoriālo vienību attīstības analīzes un 
prognozēšanai, teritoriju attīstības galveno tendenču prognozēšanai un modelēšanai, kā 
arī aplūkota teritoriju attīstības analīze un prognozēšana ar normatīvo metodi un 
analoģijas metodi, integrējot tās Excel vidē. 
 

 

3.3. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu 
ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti 

un līdzekļu izlietojums  
 
3.3.1. Dalība starptautiskos projektos 

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

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

Projekta aktivitātes vērstas uz kapacitātes stiprināšanu reģionālās inovāciju sistēmas 
dalībniekiem, izvērtējot esošo inovāciju ietvaru, veicot nepieciešamās apmācības un 
konsultācijas gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Projektā iesaistīti 18 partneri no 7 valstīm 
– Somijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas.  

Projekta ieviešanas laiks ir 2006. gada janvāris – 2007. gada decembris.  

Projekta ietvaros sasniegtie rezultatīvie rādītāji: 
• VRAA kā atbildīgais partneris vadīja 2. darba paketi „Capacity building for Regional 

Innovation System (turpmāk – RIS) actors” (Kapacitātes stiprināšana reģionālās 
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inovācijas sistēmas dalībniekiem), koordinējot 19 partnerus (18 ārvalstu partneri un 
1 Latvijas partneris). 

• Veikta viena SVID (stipro, vāju pušu, iespēju un draudu) analīze par reģionālās 
inovācijas sistēmu. 

• Organizēti četri reģionālie semināri par inovācijām un atbalstu nākamajam 
programmēšanas periodam 2007. – 2013.gadam. 

• Sagatavota informācija VRAA divām infoLAPĀm, kā arī izgatavoti prezentācijas 
materiāli. 

• Organizēts viens seminārs par VBN projekta gada rezultātiem. 
 
3.3.2. Dalība starptautiskās konferencēs, semināros un apmācībās 

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

VRAA tr īs speciālisti martā piedalījās konferencē „International Annual Conference 
2006 EU-Funds: ERDF – ESF – EAGGF (resp. EAFRD)”, kas notika Berlīnē (Vācijā). 
Konferenci organizēja „European Academy for Taxes, Economics & Law”. Tās ietvaros 
dalībnieki diskutēja par esošo un nākamo struktūrfondu programmēšanas periodu, t.sk. 
Lisabonas stratēģiju, programmu sagatavošanu, esošā perioda ieguvumiem un 
neveiksmēm, ES normatīvajiem dokumentiem, programmu un projektu uzraudzību u.c. 
jautājumiem. 

Programmu ieviešanas nodaļas darbinieks aprīlī piedalījās 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). 

VRAA tika pārstāvēta arī Nordregio organizētajā apmācības seminārā „Good 
Governance” Helsinkos (Somijā). Seminārā uzsvars tika likts uz Ziemeļvalstīs esošo 
pieredzi saistībā ar jaunās politikas „Good Governance” (labas pārvaldības principu 
īstenošana) ieviešanu katrā konkrētā valstī. Semināra ietvaros tika organizētas darba 
grupas par šādām tēmām:„Labas vadības un efektīvas politikas meklējumos”; “Ko 
Helsinku un Stokholmas reģiona ilgtspējīgas attīstības pieredze mums rāda?”; 
”Konflikt ējošo  attīstības mērķu un vadības sabalansēšana attīstot idejas jaunai politikai”. 

Savukārt maijā VRAA divi darbinieki piedalījās Baltijas jūras reģiona  INTERREG III B 
programmas projektu konferencē „Setting Regions in Motion”  Malmē (Zviedrijā).Tās 
ietvaros tika izvērtēti l īdz šim īstenotie projekti un sniegts ieskats iespējamā starptautiskā 
Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībā nākotnē. Konferencē kā viena no būtiskākajiem 
aspektiem tika uzsvērta starptautiskās sadarbības loma uz reģionu attīstību, kā arī 
izvērtēta plānotā sadarbības programma, tās izvirzītās prioritātes un plānotās atbalstāmās 
aktivitātes. Konferences laikā notika INTERREG III B programmas projektu izstāde, kur 
tika prezentēti projektu sasniegtie rezultāti. 

Pārrobežu projektu kontroles nodaļas divi darbinieki vasarā sadarbībā ar Ziemeļu 
Ministru padomes biroju Latvijā apmeklēja Norvēģiju un Dāniju programmas „The 
Nordic Scholarship Scheme for the Baltic Countries and Northwest Russia – Exchalange 
of civil Servants” projekta “Study Visit on Best Practice Transfer to Improve Process of 
the Cross Border Project Financial Control” („Mācību brauciens pārrobežu projektu 
finanšu kontroles uzlabošanai un labākās pieredzes pārņemšanai”) ietvaros. VRAA 
darbinieki tikās ar „Eastern Norway County Network” un „Akerhus and Ostfold County 
Council audit” pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar šo iestāžu vēsturi, struktūru, vispārējo 
Norvēģijas reģionālās attīstības modeli, mērķiem un starptautiskajiem projektiem, kuros 
iepriekšminētās iestādes ir iesaistījušās un realizē. Brauciena laikā notika detalizētas 
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diskusijas par INTERREG auditēšanas sistēmu atšķirībām, pielietotajām metodēm un 
nepieciešamo attaisnojuma dokumentu iesniegšanu atkārtotajiem progresa pārskatiem. 
 
 
Organizēts seminārs „Eiropas Savienības struktūrfondu vadības juridiskais ietvars 
2007.- 2013. gada programmēšanas periodam” 

VRAA 2006.gada 4. un 5. decembrī sadarbībā ar Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības 
un informācijas apmaiņas biroju (TAIEX) organizēja un novadīja semināru „Eiropas 
Savienības struktūrfondu vadības juridiskais ietvars 2007.- 2013. gada programmēšanas 
periodam” valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem.  

Lektori no Vācijas, Dānijas, Francijas, Nīderlandes, Spānijas un Ungārijas un Latvijas 
iepazīstināja ar aktualitātēm Eiropas likumdošanā struktūrfondu ieviešanas jautājumos 
nākamajā programmēšanas periodā – par jaunajām ERAF un ESF regulām, struktūrfondu 
ieviešanas pieredzi šajās valstīs, starpreģionu un pārrobežu sadarbību un citām 
aktualitātēm saistībā ar jauno struktūrfondu programmēšanas periodu.  

Seminārā piedalījās pašvaldību pārstāvji, pārstāvji no RAPLM , FM un citām Latvijas 
institūcijām. 
 

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.  

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, VRAA ir izstrādāts un ieviests Cilvēkresursu attīstības 
plāns, kas papildus nodrošina efektīvu darbinieku apmācību, tādējādi veicot ieguldījumu 
darbinieku vajadzīgo prasmju un zināšanu attīstībā. Katru gadu tiek veikts VRAA 
darbinieku prasmju/zināšanu novērtējums, kas ļauj noskaidrot, kādas mācību vajadzības 
nepieciešamas darbinieku kompetences līmeņa paaugstināšanai. 

Organizējot darbinieku mācības, tiek izmantotas šādas metodes – ārējā un iekšējā 
apmācība, apmācības ES struktūrfondu programmu ietvaros, pieredzes apmaiņas 
semināri, komandējumi, dalība dažādos projektos u.c. 

Atbilstoši VRAA prioritātei attiecībā uz cilvēkresursiem, VRAA atbalsta un veicina arī 
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 
2006.gada 31.decembrī 

Izglītības līmenis Ir ieguvuši Turpina studijas 
Doktora grāds  1 
Maģistra grāds 20 7 
Bakalaura grāds 30 5 
Profesionāli augstākā izglītība:   
Otrā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība 

2 2 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība 

4 1 

Vidējā izglītība 8  
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2006. gadā VRAA vidēji strādāja 76 darbinieku. Uz 2006. gada 31. decembri faktiskais 
darbinieku skaits bija 80 darbinieki, no tiem astoņi Baltijas jūras reģiona INTERREG III 
B programmas apvienotā sekretariāta Rīgas biroja darbinieki un viens „Vīzija un 
stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariāta darbinieks.  

2006. gadā vidējais amatu vienību skaits ir 81. 

 
VRAA darbinieku sadalījums pa vecuma 

 un dzimuma grupām 2006.gada 31.decembrī 
 

Vecums/dzimums Sievietes Vīrieši 
20 – 29 gadi 28 11 
30 – 39 gadi 11 7 
40 – 49 gadi 10 2 
50 – 59 gadi 7 4 

 

VRAA regulāri motivē darbiniekus, tādējādi cenšoties veicināt viņu mērķu sasniegšanu 
un vēlmi l īdzdarboties VRAA mērķu sasniegšanā un attīstībā. Līdz ar to 2006. gadā 
VRAA personāla mainība ir maza. VRAA personāla rotācijas koeficients ir 0.41, VRAA 
2006. gadā ir atbrīvoti deviņi darbinieki. VRAA personāla atjaunošanas koeficients ir 
0.29 un personāla aiziešanas koeficients ir 0.12. 

 
 

5. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU  
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

2006. 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 2006. gadā: 

1. Publikācijas nacionālajā un reģionālajā presē – 90; 
2. Dalība Latvijas televīzijas (LTV1) raidījumā „Eirobusiņš” – 2; 
3. Sižeti LTV1 raidījumā „Panorāma” – 3; 
4. Dalība LTV1 diskusiju raidījumā „Kas notiek Latvijā” – 1; 
5. Dalība LTV1 diskusiju raidījumā „100.pants” – 1; 
6. Izsūtītas preses relīzes plašsaziņas līdzekļiem un nacionālajām ziņu aģentūrām – 9; 
7. Regulāri aktualizēta informācija VRAA mājas lapā. 

VRAA mājas lapa ir viens no efektīgākajiem komunikācijas instrumentiem ar 
potenciālajiem VRAA klientiem. 2006.gadā tika publicētas 122 aktualitātes, kas saistītas 
ar VRAA darbu. Mājas lapā pieejams iknedēļas notikumu kalendārs, kur interesenti var 
sekot ikdienas darbam.   

2006. gadā VRAA izdeva dažādus informatīvos materiālus. Pārskata gadā, piesaistot ES 
struktūrfondu Tehniskās palīdzības finansējumu, VRAA ik ceturksni turpināja izdot 
VRAA InfoLAPu. InfoLAPĀ ir publicēta informācija par  veiksmīgi īstenotajiem grantu 
shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” 
projektiem, aktuālākā informācija par VRAA un INTERREG sekretariāta darbību un 
aktualitātēm. 
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2006. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar žurnālu „Mūsu rajons” par publikāciju 
sagatavošanu un publicēšanu žurnālā. Pārskata gadā kopumā tika publicētas 
8 publikācijas.  

VRAA arī 2006. gadā turpināja rīkot apmācību un informatīvos seminārus. Kopumā 
notikuši 24 semināri. Par projektu iesniegumu sagatavošanu iesniegšanai VRAA 
apsaimniekotajā grantu shēmā un par reģionālās attīstības jautājumiem 2006. gadā notika 
10 semināri Latvijas reģionos. Četri semināri ir bijuši par jaunajiem valsts atbalsta 
instrumentiem pašvaldībām. Pieci semināri rīkoti par pirmā līmeņa finanšu kontroli 
INTERREG projektu īstenotājiem. VRAA sadarbībā ar TAIEX organizēja divu dienu 
semināru „Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumdošanas ietvars 2007-
2013.gadam” un sadarbībā ar Latvijas tehnoloģiju centru organizēja četrus seminārus 
Latvijas reģionos „Inovāciju diena – Inovācija – veiksmes atslēga uzņēmuma nākotnei”. 

Klienti var saņemt viņus interesējošu informāciju par VRAA un tās piedāvātajiem 
pakalpojumiem un aktualitātēm arī vēršoties VRAA Informācijas un komunikācijas 
nodaļā (IKN). 2006. gadā pa telefonu IKN nodrošināja vairāk nekā 1346 atbildes uz 
informācijas pieprasījumiem un klātienē sniedza informāciju vairāk nekā 50 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. 2006. gadā IKN 
atbildēja uz vairāk nekā 88 jautājumiem, kas saņemti VRAA oficiālajā e-pasta kastītē un 
uz vairāk kā 124 mājas lapā uzdotajiem jautājumiem. 
 
Publikācijas 

 

Pētniecības nodaļas darbinieki 2006. gada laikā ir sagatavojuši 9 dažādas publikācijas, 
galvenokārt par plānošanas reģionu attīstības tendencēm, specializētajam žurnālam 
„M ūsu rajons”: 

• Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas. 
• Attīstības centri un to loma Zemgales plānošanas reģiona attīstībā. 
• Vai Latgales plānošanas reģions joprojām ir vājākais valstī. 
• Latvijas ostu statistika. 
• Rīgas plānošanas reģiona loma valsts attīstībā. 
• Vidzemes reģiona attīstības dinamika. 
• Kurzemes reģiona pilsētu inovāciju statistika. 
• Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāji un to kustība. 
• Cik veci ir Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāji. 

 
 

5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar 
VRAA darbu  

 

VRAA apkopoja klientu viedokļus par VRAA sniegtajiem pakalpojumiem, analizējot 
saņemtos jautājumus VRAA mājas lapā, oficiālajā e-pastā, pa tālruni, kā arī veica klientu 
aptauju. 

VRAA aptaujāja 284 grantu shēmas projektu īstenotājus, valsts finansēto programmu 
saņēmējus un INTERREG 1.līmeņa finanšu kontroles pakalpojuma saņēmējus. No 
pataujātajiem, 83 % ir komersanti, 13 % uzņēmēji un 4 % citi, kas lielākoties ir 
nevalstiskās organizācijas, kas ir saņēmuši INTERREG 1.līmeņa finanšu kontroles 
pakalpojumus. 
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Apkopojot aptaujas rezultātus, ir secināts, ka: 

1. Visbiežāk izmantotākais informācijas iegūšanas veids par VRAA sniegtajiem 
pakalpojumiem ir VRAA rīkotie semināri, uz ko norāda 40 % respondentu atbilžu. 
Otrajā vietā ir prese un plašsaziņas līdzekļi, kā arī VRAA mājas lapa – 32 %, trešajā 
vietā ir informācijas iegūšana no pašvaldību speciālistiem un citiem projektu 
īstenotājiem – 30 %.  

 
2. Vērtējot sadarbību ar VRAA dažādās jomās:  

2.1. Sadarbību projektu pieņemšanas procesā par ļoti labu atzina 22 % respondentu, 
par labu – 65 %, par sliktu –3 % respondentu.  

2.2. Sadarbību līgumu slēgšanas procesā par ļoti labu atzina 32 % respondentu, par 
labu – 57 %, par sliktu –3 % respondentu. 

2.3. Sadarbību projektu uzraudzības un kontroles procesā par ļoti labu atzina 26 % 
respondentu, par labu – 60 %, par sliktu – nepilni 2 % respondentu. 

2.4. Sadarbību maksājumu veikšanas procesā par ļoti labu atzina 35 % respondentu, 
par labu – 46 %. 

2.5. Sadarbību informācijas un konsultāciju saņemšanā par ļoti labu atzina 25 % 
respondentu, par labu – 62 %, par sliktu – 5 % respondentu. 

2.6. Sadarbību pirmā līmeņa finanšu kontroles veikšanās INTERREG projektiem par 
ļoti labu atzina 4 % respondentu, par labu – 23 %, par sliktu – 4 % respondentu 

3. VRAA darbā klienti visaugstāk vērtē speciālistu profesionalitāti un sniegto 
pakalpojumu pieejamību (abos gadījumos šādas atbildes snieguši 51 % 
respondentu), 40 % respondentu atbildējuši, ka VRAA darbā visaugstāk vērtē 
precizitāti, bet 24 % – operativitāti.  

4. 57 % no VRAA klientiem ir piedalījušies VRAA rīkotajos semināros. Kopumā 
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semināru organizācija ir vērtēta pozitīvi (55 %). Sniegtās informācijas kvalitāti kā 
ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 10 % un 43 % respondentu. Semināru vadīšanas 
prasmi kā ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 9 % un 42 % respondentu. Izdales 
materiālus kā ļoti labus un labus novērtēja attiecīgi 9 % un 44 % respondentu. 

5. No tiem klientiem, kas ir izmantojuši VRAA mājas lapu, informācijas satura 
kvalitāti kā ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 10 % un 80 % respondentu, mājas 
lapas izmantošanas ērtumu kā ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 12 % un 70 % 
respondentu, mājas lapas vizuālo noformēju kā ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 
14 % un 72 % respondentu. 

6. Visbiežāk izmantotākais konsultāciju veids, ko ir izmantojuši VRAA klienti, ir 
zvans uz VRAA (87 %), tad – pieņemšana VRAA telpās (37 %), uzdeva jautājumu 
seminārā (32 %), nosūtīja jautājumu uz VRAA e-pastu un uzdeva jautājumu VRAA 
mājas lapā (attiecīgi 17 % un 5 %). 

7. No tiem klientiem, kuri ir izmantojuši VRAA sniegtās konsultācijas, informācijas 
satura kvalitāti kā ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 23 % un 67 % respondentu, 
informācijas izklāsta saprotamību kā ļoti labu un labu novērtēja attiecīgi 24 % un 
64 % respondentu, VRAA darbinieku attieksmi pret klientu kā ļoti labu un labu 
novērtēja attiecīgi 44 % un 69 % respondentu. 

8. Kā priekšlikumus sadarbības uzlabošanai VRAA klienti izsaka šādu viedokli: 
o Jāpaātrina projektu izskatīšanas laiks. 
o Nemainīgas prasības pret INTERREG projektu īstenotājiem. 
o Rīkot vairāk seminārus.  
o Termiņu ievērošanu projektu izvērtēšanā. 
o Procedūru vienkāršošana. 

 
 

5.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
2006. gadā jaunu programmu izstrādē un pētniecības jomā veiksmīga sadarbība turpinās 
arī ar Plānošanas reģionu attīstības aģentūrām un Latvijas Pašvaldību savienību u.c. 

VRAA veiksmīgi turpina sadarboties arī ar ES informācijas aģentūru (turpmāk – 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. 
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6. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM  

6.1. Nākamā gada prioritātes  

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

1. Veikt grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” ieviešanu un uzraudzību. 

2. Veikt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa 
eksperta fonds” ar ieviešanu saistītās dokumentācijas izstrādi, t. sk. projektu iesniegumu 
metodisko norādījumu sagatavošanu, iekšējās projektu administrēšanas un lēmumu 
pieņemšanas procedūras, pieņemt un izvērtēt projektu iesniegumus, nodrošināt 
finansējuma līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem un projektu ieviešanas gaitas 
uzraudzību, kā arī īstenot rezultatīvo rādītāju apkopošanu un ziņojumu sagatavošanu par 
programmas ieviešanas gaitu. 

3. Uzsākt ar ieviešanu saistītās dokumentācijas izstrādi 2007.-2013.gadā plānotajām ES 
struktūrfondu un valsts līdzfinansētajām šādām programmām: 
• „Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai”. 
• „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai novadu nozīmes 
attīstības centros”. 
• „Pašvaldību e-pārvaldes un pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība”. 
• „Atbalsts publisko interneta pieejas punktu attīstībai”. 
• „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. 
• „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas un projektu ieviešanas 
un uzraudzības kapacitātes paaugstināšana”. 
• „Atbalsts infrastruktūras projektu īstenošanai nacionālās un reģionālās nozīmes 
attīstības centros”. 
• „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 

4. Veikt projektu ieviešanas uzraudzību un maksājumus finansējuma saņēmējiem 
Nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība”. 

5. Veikt ES struktūrfondu tehniskās palīdzības 2007. – 2013.gada plānošanas periodā 
finansējuma administrēšanu atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar RAPLM un 
FM. 

6. Veikt projektu iesniegumu pieņemšanu, administratīvo izvērtēšanu, finansējuma 
līgumu slēgšanu un projektu ieviešanas uzraudzību valsts finansētajā programmā 
„Ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstība īpaši 
atbalstāmo teritoriju attīstības programmai”. 

7. Veikt ieviešanu un uzraudzību valsts finansētajā programmā „Valsts budžeta 
mērķdotācijas pašvaldību infrastruktūras projektu īstenošanai”.  

8. Veikt projektu izvērtēšanu, finansējuma līguma slēgšanu un projektu ieviešanas 
uzraudzību valsts finansētajā programmā „Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām 
interneta un datoru izmantošanas pašvaldību bibliotēkās nodrošināšanai”.  

9. Veikt projektu izvērtēšanu, finansējuma līguma slēgšanu un projektu ieviešanas 
uzraudzību valsts budžeta programmā "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībās”. 

10. Izstrādāt priekšlikumus jaunām valsts atbalsta programmām, kas paredzētas 
reģionālās attīstības atbalstam. 

11. Izveidot Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmu 
(RAUNIS). 
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12. Veikt pirmā līmeņa finanšu kontroles Eiropas Komisijas iniciatīvas INTERREG, 
ESPON   un URBACT  programmu projektos. 

13. Piedalīties lauku tīkla izveidē Latvijā un tā darbības nodrošināšanā. 

14. Apkalpot Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Sekretariāta Rīgas biroju. 

15. Apkalpot VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) sekretariātu. 

Ar 2007.gada 1.janvāri tiks veiktas izmaiņas VRAA sniegtajos  maksas pakalpojumos.  
Turpmāk 1.līmeņa finanšu kontrole tiks  finansēta no gadskārtējā valsts budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem. 

Ar 2007.gada 1.janvāri VRAA plāno ieviest valsts pārvaldes darba samaksas sistēmu 
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 330 un MK noteikumiem Nr.995. 

Ar 2007.gada 1.februāri ieviest civildienestu atbilstoši valsts Civildienesta likuma pārejas 
noteikumiem.  

 
VASAB Sekretariāta plāni 2007. gadam 
 

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

VASAB galvenais uzdevums 2007. gadā ir uzsākt Baltijas jūras reģiona ilgtermiņa 
perspektīvas izstrādi laika periodam līdz 2030.gadam. Šā darba ietvaros paredzēts 
organizēt trīs dalībvalstu pārstāvju un ekspertu darba grupas, kā arī atsevišķus seminārus 
un konferences. Kā otrs svarīgs VASAB uzdevums jāatzīmē zināšanu un pieredzes 
apmaiņa par inovatīvu telpisko plānošanu un attīstību reģionā. 

VASAB sekretariāts sniegs organizatorisku atbalstu RAPLM gan kā TACIS projekta 
„East West Window” vadošajam partnerim, gan kā VASAB prezidējošai valstij no 
2007. gada jūnija. 

2007. gadā paredzēts organizēt vismaz trīs Telpiskās attīstības komitejas sēdes un  divas 
Troikas sēdes. Paredzēts uzlabot VASAB mājas lapas www.vasab.org dizainu  un 
izstrādāt jaunu organizācijas komunikācijas stratēģiju. 

 
INTERREG R īgas biroja plāni 2007. gadam 
INTERREG Rīgas biroja svarīgākie 2007.gada uzdevumi ir saistīti ar 2000.-2006.gada 
Baltijas jūras reģiona INTERREG III B programmas sekmīgu īstenošanu, finansējuma 
absorbēšanu un projektu īstenošanas uzraudzību. Tā kā visi programmai piešķirtie ERAF 
līdzekļi ir sadalīti, 2007.gadā paredzēts sadalīt atlikušos Tacis programmas līdzekļus 
Krievijas un Baltkrievijas partneru dalībai projektos. 

Tāpat 2007.gada laikā paredzēts veikt visus nepieciešamos priekšdarbus 2007.-2013.gada 
Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programmas uzsākšanai. Sekretariāts 
turpinās līdzdarboties arī 2007.-2013.gada pārrobežu sadarbības programmu Igaunija – 
Latvija un Latvija – Lietuva sagatavošanā, kā arī kaimiņattiecību programmu Igaunija – 
Latvija – Krievija un Latvija – Lietuva – Baltkrievija sagatavošanā, īpaši iesaistoties to 
programmu vadības un īstenošanas procedūru izstrādē, kuru īstenošana uzticēta Latvijai. 

2007.gada rudenī ieplānota starptautiska konference par pārrobežu sadarbības 
programmu Igaunija – Latvija – Krievija un Latvija – Lietuva – Baltkrievija līdzšinējās 
darbības rezultātiem un jaunajām pārrobežu sadarbības programmām Baltijas valstīs, 
Krievijā un Baltkrievijā. 
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Tāpat 2007.gadā sekretariāts turpinās divus Tacis tehniskās palīdzības projektu 
īstenošanu, lai nodrošinātu Krievijas un Baltkrievijas līdzvērtīgu piedalīšanos Baltijas 
jūras reģiona starpvalstu un pārrobežu sadarbības programmās. 
 

6.2. VRAA finanšu saistības 
VRAA īstermiņa finanšu saistības 08. programmā uz pārskata gada beigām sastāda 
44 895 latus. 

VRAA zembilances saistības 09. programmā uz pārskata gada beigām sastāda 
623 127 latus, tajā skaitā, saistības un finansējums nacionāliem projektiem „Īpaši 
atbalstāmo teritoriju attīstība” laika periodā 2007. – 2012. gadam.  

 
Gads 2007 2008 2009. – 2012. 

Saistības, LVL 405 447 188 963 28 717 
 
VRAA piešķirtais finansējums ERAF grantu shēmu projektiem “Atbalsts ieguldījumiem 
uzņēmuma attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” projektiem 2007. – 2008. gadam. 

 
Gads 2007  2008 

Saistības, LVL 3 738 000 2 878 776 
 

6.3. Starptautiskie projekti  
 
Viena no VRAA darbības jomām ir dalība starptautiskos sadarbības projektos, lai 
nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai VRAA mērķu sasniegšanai. 

2007.gadā VRAA turpinās VBN InnoReg projekta „VBN Innoreg – Strengthening Via 
Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for Regional 
Innovation promotion” (VBN Innoreg – inovācijas sistēmas stiprināšana Via Baltica 
Nordica makroreģiona ietvaros) īstenošanu. Tā ietvaros VRAA plāno turpināt darbu pie 
reģionālās inovācijas sistēmas tālākas analīzes, organizēt 3 reģionālos seminārus un 
noslēguma semināru Rīgā, kā arī skolēnu konkursu izpratnes par inovāciju veicināšanai.  

Projekta gaitā, balstoties uz partneru paveikto reģionālās inovācijas sistēmas izpētē un 
citas īstenotās aktivitātes, plānots izstrādāt kopējas vadlīnijas reģionālās inovācijas 
attīstībai VIA Baltica Nordica makroreģionā. Atbildīgie partneri šī uzdevuma izpildē ir 
Tamperes pilsētas dome un Baltijas Somijas institūts. 

Projekta ietvaros sasniegtos rezultātus plānots aprobēt projekta partneru kopējā 
sanāksmē, kas plānota 2007.gada novembrī Lietuvā.  

VRAA dalība valsts un starptautiskos projektos ir atkarīga no pieejamo finanšu 
instrumentu klāsta, kuru ietvaros iespējams īstenot aktivitātes reģionālās attīstības jomā, 
no VRAA juridiskā statusa atbilstības projekta nosacījumiem, kā projektu finansējuma 
saņemšanai iesniegto projektu skaita, kā arī VRAA pieejamiem finanšu resursiem, kas 
var tikt novirzīti projektu līdzfinansējuma segšanai. VRAA atpazīstamība un izveidotie 
kontakti palīdz iesaistīties starptautiskos projektos partnera statusā.  

VRAA ir izveidojusies sadarbība ar citu Eiropas valstu pētniecības institūtiem un 
dažādām institūcijām reģionālās attīstības jomā, tai skaitā, struktūrfondu ieviesējiem. 
Galvenie VRAA starptautiskās sadarbības partneri – Ziemeļvalstu ministru padomes 
birojs (Nordic Council of Ministers’ Office), Eiropas Savienības reģionālās attīstības 
aģentūru asociācija (EURADA), Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības un informācijas 



2006.gada publiskais pārskats           Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 28 

apmaiņas birojs (TAIEX), Norvēģijas pilsētu teritoriju un reģionālās pētniecības 
institūts (Norwegian Institute for Urban and Regional Research), Ziemeļu Telpiskās 
Plānošanas centrs (Nordic Centre for Spatial Development), Somijas Baltijas Institūts. 

 
6.4. Plānotie pētījumi   

VRAA Pētniecības nodaļai 2007.gadā paredzēts pievērsties pētījuma tēmām, kas saistītas 
ar Nacionālā attīstības plāna prioritātēm: 

• Izglītots un radošs cilvēks. 
• Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība. 
• Zinātnes un pētniecības attīstība. 
• Valsts un sabiedrības attīstība. 
• Sakārtota uzņēmējdarbība un dzīves telpa. 
• Cilvēka labklājības kāpums. 
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7. PIELIKUMI  

 
Plānošanas reģioni 

 
 

Īpaši atbalstāmās teritorijas 

 
 


