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Priekšvārds 
 

Godātie 2011. gada pārskata lasītāji! 

 

Kā ik gadu Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir sagatavojusi pārskatu par 

aizvadītajā gadā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem turpmāk. 

VRAA mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodro-

šinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instru-

mentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, 

kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem. Atskatoties uz 

2011.gadā, varam būt gandarīti par paveikto un sasniegtajiem rezultātiem. 

 

2011. gadā VRAA darbības galvenās prioritātes bija valsts budžeta finansēto 

programmu un Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešana un 

uzraudzība, analītiskā un pētnieciskā darbība,  valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība un to darbības nodrošināšana vienotajā valsts un 

pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, elektronisko iepirkumu sistēmas darbības 

nodrošināšana un attīstība, starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu 

uzņemošās institūcijas funkciju nodrošināšana un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 

individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu 

un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešana. 

 

Iepazīstoties ar 2011. gada publisko pārskatu, pārliecināsities par daudziem  

paveiktiem, turpinātiem, kā arī labi iesāktiem darbiem – ir attīstīta e-pārvalde un 

iedzīvotājiem ir pieejami jauni e-pakalpojumi portālā www.Latvija.lv, īstenotas nozīmīgas 

Eiropas Savienības fondu aktivitātes, īstenoti sociālās drošības tīkla pasākumi, rīkotas 

konferences, informatīvi un apmācību semināri gan novados, gan Rīgā, veikti pētījumi un 

aptaujas. Aktīvi strādājuši arī teritoriālās sadarbības  programmu sekretariāti.  

 

2011.gadā pētījumu aģentūra „Factum” veica pētījumu „Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās, kā arī ieteikumu izstrāde 

pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai darbam ar ES fondiem”. Pētījuma 

rezultāti liecina, ka VRAA tiek novērtēta kā kompetenta pārvaldes iestāde, kuras darbība pa-

līdz pašvaldībām Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu 

ieviešanā. Esam gandarīti par sadarbības partneru augsto novērtējumu un tas motivē 

darbiniekus turpināt pilnveidoties un paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

 

2012. gadā VRAA kā prioritātes ir izvirzījusi vairāku jaunu e-pārvaldes iniciatīvu 

ieviešanas uzsākšanu, centralizēta iesnieguma valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, iz-

mantojot portālu www.Latvija.lv izveidi, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-

izsoļu funkcionalitātes attīstību un vēl citas aktivitātes. 

 

 

Solvita Zvidriņa 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore 

 

 

  

http://www.latvija.lv/
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Saīsinājumi 
 

CBR – Centrālais Baltijas jūras reģions 

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma 

EK – Eiropas Komisija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ESPON – Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls 

FM – Finanšu ministrija 

ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma 

IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

LR – Latvijas Republika 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

MK – Ministru kabinets 

NORBA - Ziemeļu-Baltijas dialogi par telpiskās plānošanas starptautisko perspektīvu 

NVO – Nevalstiska organizācija 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PVIS – Pašvaldību vienotā informācijas sistēma 

RAIM - Reģionālās attīstības indikatoru modulis 

SVF – Starptautiskais Valūtas fonds 

TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 

VARAM– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai 

VIS – Valsts informācijas sistēma 

VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra” 
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1. Pamatinformācija 
 

 

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par VRAA juridisko statusu, funkcijām, darbības 

virzieniem un mērķiem, budžeta programmām, kā arī par pārskata gada galvenajiem 

uzdevumiem. 

 

1.1. VRAA juridiskais statuss 

 

No 2011. gada 1. janvāra VRAA atrodas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministra pārraudzībā. VRAA uzdevumus un funkcijas, kā arī pārvaldes kārtību nosaka  

Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumi Nr. 288 „Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras nolikums”.  

 

1.2. VRAA atbildībā esošās funkcijas un uzdevumi 

 

VRAA ir atbildīga par šādu funkciju nodrošināšanu: 

 

 valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu 

ieviešana un uzraudzība; 

 analītiskās un pētnieciskās darbības nodrošināšana un koordinēšana saistībā ar 

teritoriālās attīstības procesiem valstī; 

 Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) Latvijas nacionālā 

kontaktpunkta darbības nodrošināšana; 

 valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un attīstība; 

 elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība. 

 

Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, VRAA veic šādus uzdevumus: 

 

 nodrošina VARAM kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības fondu un citu 

finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu 

īstenošanu, nodrošina to uzraudzību un kontroli; 

 uztur valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto 

projektu datubāzi un arhīvu; 

 nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 

programmu pirmā līmeņa finanšu kontroli; 

 nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 

programmu apvienoto tehnisko sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to 

uzturēšanu; 

 nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 

pārrobežu sadarbības programmu informācijas punktu uzņemošās institūcijas 

funkcijas un to uzturēšanu; 

 veic un koordinē pētniecisko darbību reģionālās attīstības jomā, nodrošinot pētījumu 

pēctecību, pētījumu rezultātu saglabāšanu un pieejamību; 

 veic statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu reģionālās attīstības jomā, 

organizē statistisko datu strukturētu uzglabāšanu; 

 katru gadu sagatavo pārskatu “Reģionu attīstība Latvijā”; 

 koordinē ESPON pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par 

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

ieviešanu, uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, 

sistēmas attīstību un uzturēšanu; 

 nodrošina teritoriju plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu 

un attīstību; 

 nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta “Vīzija un stratēģijas apkārt 

Baltijas jūrai” uzņemošās institūcijas funkcijas; 

 nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts, Eiropas 

Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm; 

 nodrošina mācības un seminārus par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem; 

 izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības jomā; 

 nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina Latvijas valsts portāla un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un 

attīstību; 

 nodrošina centralizēto publisko pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko 

pakalpojumu attīstīšanā; 

 īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos 

projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas 

tehnoloģiju jomā; 

 nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību valsts un pašvaldību iestāžu 

iepirkumu veikšanai; 

 organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu 

preču un pakalpojumu iepirkumā; 

 uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par visiem 

elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem. 

 

1.3. VRAA mērķis, darbības virzieni un īstenotās budžeta programmas 

 

VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus 

līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, 

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību 

elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu 

starptautisko programmu sekretariātiem. 

 

VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus darbības virzienus: 

 

 valsts, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto 

aktivitāšu ieviešana; 

 pētniecība reģionālās attīstības jomā; 

 Eiropas teritoriālās sadarbības programmu 1.līmeņa finanšu kontroles nodrošināšana; 

 starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana; 

 dalība starptautiskos projektos; 

 e-pārvaldes attīstība un e-pakalpojumu sniegšana; 

 vienotā valsts un pašvaldību portāla www.Latvija.lv darbības nodrošināšana un 

attīstība; 

 valsts informācijas sistēmu savietotāja darbības nodrošināšana; 

 centralizēto iepirkumu veikšana; 

 elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība. 

http://www.latvija.lv/


5 

 

 

Pārskata periodā VRAA īstenoja šādas ES fondu, valsts un citu ārvalstu finanšu instrumentu 

atbalsta programmas: 

 

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

administrēšana: 

1. „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”; 

2. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”; 

3. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros”; 

4. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”; 

5. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”; 

6. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”; 

7. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 

8. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 

 

 Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu administrēšana: 

1. „Kompensācijas izmaksas novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto 

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem, 

kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ”; 

2. „Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībām”. 

 

 Latvijas-Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu 

īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta 

pasākumus”. 

 

 Valsts budžeta programmas „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” 

apakšprogrammas „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība”. 

 

 Valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

pasākumu īstenošana: 

1. „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai”; 

2. „Mērķdotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus”. 

 

Minēto programmu īstenošanā VRAA veica šādus pasākumus: 

 

 ar programmu ieviešanu saistītās dokumentācijas, t.sk., metodisko norādījumu 

projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem izstrādi; 

 VRAA iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu; 

 projektu iesniegumu atlasi, pieņemšanu, reģistrēšanu, vērtēšanu un lēmumu 

pieņemšanu; 

 vienošanās vai līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem; 

 projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk., pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās; 

 projektu finansējuma plānošanu un naudas plūsmas plāna sagatavošanu; 

 maksājumu pieprasījumu pārbaudi un maksājumu veikšanu; 
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 starpposma izdevumu un noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavošanu; 

 grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu; 

 ES fondu projektu datu ievadi un uzkrāšanu VRAA projektu datu informācijas 

sistēmā, kā arī datu transportu uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas sistēmu; 

 informāciju un publicitāti. 

 

Lai attīstītu e-pārvaldi 2011. gadā VRAA īstenoja šādus ERAF projektus: 

 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”; 

 „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar 

portālu”; 

 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”; 

 „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība”; 

 „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas I kārta”; 

 „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados II kārta”; 

 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides I kārta”; 

 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas II kārta”. 

 

Lai sniegtu kvalitatīvus e-pārvaldes pakalpojumus, VRAA nodrošināja 

www.Latvija.lv  valsts informācijas sistēmas savietotāja darbību, ka arī pašvaldību funkciju 

atbalsta sistēmas darbību. 

 

2011. gadā pilnā apjomā sāka darboties Elektroniskā iepirkumu sistēma  

www.eis.gov.lv.  

 

 

1.4.Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

Pārskata gada periodā VRAA nodrošināja ES fondu, valsts un citu finanšu 

instrumentu programmu īstenošanu atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem. 

 

Pārskata gada galvenās prioritātes: 

 

 ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešana; 

 valsts budžeta finansēto programmu ieviešana un uzraudzība; 

 analītiskā un pētnieciskā darbība reģionālās attīstības jautājumos; 

 Eiropas Savienības 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu, transnacio-

nālās un starpreģionu sadarbības programmu projektu 1.līmeņa kontroles veikšana; 

 vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.Latvija.lv un valsts 

informācijas sistēmu savietotāja darbības nodrošināšana un attīstība; 

 valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība; 

 elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība; 

 starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzņemošās institūcijas 

funkciju nodrošināšana; 

 dalība starptautiskajos projektos; 

 ESPON kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšana. 

http://www.latvija.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 

 

Šajā nodaļā ir apskatīts un grafikos attēlots VRAA Valsts budžeta finansējums un tā 

izlietojums, budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi tiek izmantoti 

iestādes darbības nodrošināšanā, iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums.  

 

 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) 

 (Ls) 

  Nr. 

P.k. 

    Gada sākumā  Gada beigās 

1. Aktīvi: 71 378 315 59 498 795 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 5 489 844 5 607 684 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 65 888 471 53 891 111 

2. Pasīvi: 71 378 315 59 498 795 

2.1. Budžeta izpildes rezultāts 69 377 981 58 503 836  

2.2. Kreditori 2 000 334 994 959 

 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 29.00.00 „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

 1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

4 183 502 612 839 612 839 

1.1. Dotācijas 4 183 502 612 839 612 839 

2. Izdevumi (kopā): 3 496 948 612 839 581 362 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 419 587 511 054 479 577 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 419 587 511 054 479 577 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  3 077 361 101 785 101 785 

 

 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 29.00.00 „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Kompensāciju saņēmušo skolēnu skaits, % no kopējā 

likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu skaita 
77 92,73 

Ceļā līdz izglītības iestādei (vienā virzienā) ilgāk par 60 

minūtēm pavadījušo skolēnu skaits, % no kopējā 

pārvadāto likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu skaita 
0.8 0.38 
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

739 105 663 406 663 406 

1.1. Dotācijas 739 105 663 406 663 406 

2. Izdevumi (kopā): 713 151 663 406 663 260 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 692 923 651 546 651 546 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 692 923 651 546 651 546 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  20 228 11 860 11 714 

 

 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Pašvaldību kompetenču centru informācijas tehnoloģijas 

darbības nodrošināšana un metodiskā vadība, centru skaits 
10 10 

Elektroniskās informācijas apmaiņa starp pašvaldībām un 

valsts datu bāzēm, datu bāzu skaits 
4 4 

Izmaksātas un uzraudzītas mērķdotācijas pašvaldību 

bibliotēkām bezmaksas interneta pieslēguma nodrošināšanai, 

% no piešķirtā finansējuma 

100 100 

Izmaksātas un uzraudzītas mērķdotācijas pašvaldību 

teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrādei, 

mērķdotāciju saņēmēju skaits 

15 11 

 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 32.00.00 „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 136 871 967 436 967 436 

1.1. Dotācijas 1 136 871 967 436 967 436 

2. Izdevumi (kopā): 1 136 762 967 436 967 375 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 116 400 961 969 961 922 

2.1.1. Subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

 

4 617 

 

845 

 

844 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 111 783 961 124 961 078 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  20 362 5 467 5 453 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 32.00.00 „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes, 

aktivitāšu skaits 
8 8 

Nodrošināta novadiem izmaksāto valsts budžeta mērķdotāciju 

izlietojuma uzraudzība, mērķdotāciju skaits 
198 159 

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3. Mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja uzņemošās 

institūcijas funkcija, skaits 

1 1 

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas un Centrālās 

Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 

Informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcija, skaits 

2 2 

Sagatavots pārskats par reģionālo attīstību Latvijā, skaits 1 1 

Organizēti semināri par reģionālās attīstības un finansējuma 

saņemšanas jautājumiem, semināru skaits 
25 5 

Nodrošināta reģionālās attīstības programmu un projektu datu 

bāzes uzturēšana, skaits 
1 1 

Veiktas pirmā līmeņa finanšu kontroles Eiropas teritoriālās 

sadarbības programmas projektiem, atzinumu skaits 
640 710 

Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts 

informācijas sistēmas, pieslēgumu skaits 
14 16 

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, 

nodrošināts atbalsts pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas 

kontaktpunkta izveidei: 

  

publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu 

skaits 
1 600 1 913 

publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu 

sniedzēju skaits 
150 221 

elektroniskajā vienas pieturas aģentūrā, portālā 

www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko 

pakalpojumu skaits 

40 42 

Nodrošinātas ESPON – Eiropas telpiskās plānošanas 

novēršanas tīkla kontaktpunkta funkcijas, skaits 
1 1 

Nodrošināti elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāto preču un 

pakalpojumu katalogi, katalogu skaits 
16 16 

Ieviesti un uzraudzīti projekti valsts atbalsta programmu 

ietvaros, skaits 
1 1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 62.06.00 ‘Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  

 projekti (2007.-2013.)” 

 (Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

65 657 303 34 440 634 34 440 634 

1.1. Dotācijas 65 657 303 34 440 634 34 440 634 

2. Izdevumi (kopā): 65 580 740 34 440 634 34 329 542 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 474 389 572 514 471 493 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 474 389 572 514 471 493 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  65 106 351 33 868 120 33 858 049 

 

 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  

 projekti (2007.-2013.)” 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Nodrošināta pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstības projektu ieviešana, projektu skaits  
19 24 

Nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstības projektu ieviešana, projektu skaits 
14 14 

Nodrošināta ilgtspējīgas pilsētvides attīstības projektu 

ieviešana, projektu skaits 
33 43 

Nodrošināta Rīgas konkurētspējas attīstīšanas projektu 

ieviešana, administrēto projektu skaits 
1 1 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu 

ieviešana, projektu skaits  

8 8 

 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu  

un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)” 

 (Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

2 193 329 991 792 991 792 

1.1. Dotācijas 2 193 329 991 792 991 792 

2. Izdevumi (kopā): 2 190 262 991 792 974 694 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 190 262 991 792 974 694 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 2 190 262 991 792 974 694 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu  

un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)” 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Nodrošināta speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, 

pilsētām un novadiem, projektu skaits  
7 13 

Nodrošināta plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana, projektu skaits 
- 49 

 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 69.00.00 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

228 718 303 742 300 907 

1.1. Dotācijas 207 875 256 868 256 868 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 20 843 46 874 44 039 

2. Izdevumi (kopā): 590 697 1 236 160 826 550 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 570 750 1 225 969 823 327 

2.1.1. Subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

 

40 038 

 

189 251 

 

124 434 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 530 712 1 036 718 698 893 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  19 947 10 191 3 223 

 

 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 69.00.00 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas, Igaunijas – 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013. Gada Apvienotā tehniskā sekretariāta uzņemošās 

institūcijas funkcija, skaits 

2 2 
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF  

apgūšanai (2007.-2013.)” 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

400 125 584 115 584 115 

1.1. Dotācijas 400 125 584 115 584 115 

2. Izdevumi (kopā): 400 122 584 115 551 953 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 365 051 561 696 529 537 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 365 051 561 696 529 537 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  35 071 22 419 22 416 

 

 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF  

apgūšanai (2007.-2013.)” 

 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 

perioda plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Nodrošināta VRAA deleģēto Eiropas Savienības 

fondu aktivitāšu administrēšana, skaits 
8 8 

 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības  

programmas projekti (2007.-2013.)” 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

9 541 192 15 312 15 312 

1.1. Dotācijas 8 603 090 15 312 15 312 

1.5. Pašvaldību budžeta transferti 938 102 - - 

2. Izdevumi (kopā):  9 532 230   15 312   15 309 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 28 112 15 312 15 309 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 28 112 15 312 15 309 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  9 504 118 - - 
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Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 72.06.00 „Latvijas un Šveices sadarbības  

programmas projekti (2007.-2013.)” 

 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 

perioda plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Organizēta vadības komisijas sēde, skaits 1 1 

 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

 līdzfinansētie projekti (2007.-2013.)” 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

109 128 152 368 142 890 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 109 128 152 368 142 890 

2. Izdevumi (kopā): 75 823 256 883 85 668 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 75 823 256 883 85 668 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 75 823 256 883 85 668 

 

 

Valsts budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpilde 

programmai 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

 līdzfinansētie projekti (2007.-2013.)” 

 

Rezultatīvie rādītāji 

Pārskata 

perioda 

plāns 

Faktiski 

pārskata 

periodā 

Nodrošināta sekretariāta „Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas 

jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkcija, skaits  1 1 

 

 

VASAB sekretariāta uzturēšana 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

88 058 78 196 78 196 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 

88 058 78 196 78 196 

2. Izdevumi (kopā): 9 863  78 196 8 779 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 213 77 196 8 254 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 9 213 77 196 8 254 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  650 1 000 525 
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Centrālā Baltijas jūras reģionu pārrobežu sadarbības programma 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

38 777 32 214 32 214 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 

38 777 32 214 32 214 

2. Izdevumi (kopā):  35 094  32 214  30 194 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)  35 080  30 987  28 967 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 35 080 30 987 28 967 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  14 1 227 1 227 

 

 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

41 388 43 053 43 053 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 

41 388 43 053 43 053 

2. Izdevumi (kopā):  28 932  43 053  28 419 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)  28 918  38 053  27 361 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 28 918 38 053 27 361 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  14 5 000 1 058 

 

 

Baltijas jūras reģiona programma 

(Ls) 

 Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

149 437 147 573 147 573 

1.2. Ziedojumi un dāvinājumi no 

ārvalstu juridiskajām personām 

149 437 147 573 147 573 

2. Izdevumi (kopā):  91 256  143 573 91 490 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)  90 967  143 573  91 490 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 90 967 143 573 91 490 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  289 4 000 - 
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2.2. VRAA darbības stratēģijā plānoto budžeta programmu un apakšprogrammu 

ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi 

2.2.1.Valsts budžeta, ES fondu un citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana 

 

Valsts budžeta programmas „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” apakš-

programma „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība”.  

 

Apakšprogrammas ietvaros VRAA 2011.gadā turpināja administrēt šo 

apakšprogrammu, kuras ietvaros tika nodrošinātas kredītu procentu daļējas atmaksas 

vienam finansējuma saņēmējam Ls 887 apmērā.  

 

Mērķdotācijas pašvaldībām:  

 

 Valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta 

instrumenti” ietvaros 2011.gadā VRAA realizēja šādus pasākumus: „Atbalsts 

telpiskās plānošanas politikas īstenošanai” un „Mērķdotācijas pašvaldību 

publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai”. 

 

 Saskaņā ar MK 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121 „Kārtība, kādā 

piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas 

plānojumu un to grozījumu izstrādei” 2011.gadā kopumā mērķdotācijas 

teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei izmaksātas 11 pašvaldībām Ls 

34204 apmērā. 

 

 Saskaņā ar MK 2011. gada 1.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā piešķir 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību 

publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus” un MK 

2011.gada 13.maija rīkojumu Nr. 200 „Par mērķdotāciju piešķiršanu paš-

valdībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās”, 110 novadu pašvaldībām un 9 republikas pilsētu pašvaldībām 

2011.gadā tika piešķirta valsts budžeta mērķdotācija Ls 316975 apmērā. 

 

 Saskaņā ar MK 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1218 „Kārtība, kādā 

piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai”, 

apakšprogrammas „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” ietvaros 

pārbaudīti 159 pārskati par dotācijas izlietojumu novadu pašvaldību 

infrastruktūras attīstībai. 

 

ERAF līdzfinansētā grantu shēma „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās”. 

 

 2011.gadā VRAA kā grantu shēmas apsaimniekotāja ES fondu 2004.–2006.gada 

plānošanas periodā veica ERAF grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem 

uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros īstenoto 80 projektu 

uzraudzību.  
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2.2.2. ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu īstenošana 

 

ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā VRAA īstenoja sadarbības iestādes 

funkcijas astoņām ES fondu finansētām aktivitātēm.  

 

1. ESF aktivitāte 1.5.3.1. „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem” 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāte 

„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” aktivitāte tiek  īstenota 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un VRAA nodrošina pilnu projekta 

administrēšanas ciklu. 

2011.gadā VRAA turpināja aktivitātes administrēšanu un otrās un trešās projektu ie-

sniegumu atlases kārtas ietvaros nosūtīja  20 uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus. 

VRAA  tika saņemti un izvērtēti 14 projekti. No tiem 13 projektu iesniegumi tika 

apstiprināti un VRAA noslēdza vienošanās par projektu īstenošanu par kopējo summu 

Ls173347,69. Viens projekta iesniegums tika atsaukts.  

 

 

ESF aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 

apstiprinātie projekti 

 

Nosaukums 

Aktivitātes 

kods Projekta iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas 

(Ls) 

Speciālista - projektu koordinatora 

piesaiste Jaunpils novada 

administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai 1.5.3.1. Jaunpils novada Dome 4906,44 

Inspektora piesaiste Mālpils novada 

domē 1.5.3.1. Mālpils novada Dome 5707,00 

Speciālista piesaiste Neretas novadā 1.5.3.1. 

Neretas novada 

pašvaldība 18500,00 

Juriskonsulta piesaiste Līgatnes 

novada domes administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai 1.5.3.1. Līgatnes novada dome 9530,00 

Juriskonsulta piesaiste Sējas novada 

pašvaldībai 1.5.3.1. Sējas novada Dome 5493,00 

Speciālista piesaiste Babītes novada 

pašvaldībai 1.5.3.1. 

Babītes novada 

pašvaldība 18500,00 

Speciālista piesaiste Babītes novada 

pašvaldībai 1.5.3.1. 

Babītes novada 

pašvaldība 18500,00 

Speciālista piesaiste Priekules 

novada pašvaldībā 1.5.3.1. 

Priekules novada 

Dome 18500,00 

Speciālistu piesaiste Inčukalna 

novada domei 1.5.3.1. 

Inčukalna novada 

dome 18499,97 

Speciālistu piesaiste Pāvilostas 

novada pašvaldības administrācijas 

kapacitātes stiprināšanai 1.5.3.1. 

Pāvilostas novada 

pašvaldība 18500,00 

Sociālā darbinieka  piesaiste Stopiņu 1.5.3.1. Stopiņu novada Dome 5204,28 
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novada pašvaldībai 

Speciālistu piesaiste Vārkavas 

novadā 1.5.3.1. 

Vārkavas novada 

Dome 18500,00 

Psihologa konsultanta piesaiste Sējas 

novada pašvaldībai 1.5.3.1. Sējas novada Dome 13007,00 

 

Pārskata periodā VRAA turpināja arī 114 pirmās atlases kārtas projektu īstenošanas 

uzraudzību, kuros tika veikti 33 grozījumi. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem 

veikti maksājumi par kopējo summu Ls 667146,35, t.sk. 13 avansa maksājumi   Ls 45591,77 

un 171 starpposma un trīs noslēguma maksājumi par kopējo summu Ls 621554,58.  

 

 

Īstenošanā esošo un pabeigto 1.5.3.1. aktivitātes projektu sadalījums pa plānošanas 

reģioniem 

 
 Līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros tika pabeigti trīs projekti.   

 

 

2. ESF aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana”. 

 

Saskaņā ar MK 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.522 „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, aktivitāte 

tiek ieviesta atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā un VRAA nodrošina pilnu projektu 

administrēšanas ciklu. 

 

2011.gadā VRAA turpināja aktivitātes administrēšanu un veica pirmās atlases kārtas 

ietvaros apstiprināto 70 projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī noslēdza 2 vienošanās par 

2010.gada beigās apstiprināto projektu īstenošanu. Projektos tika veikti 15 grozījumi.  

 

 

23 

20 

22 33 

29 

Zemgales reģions  

Kurzemes reģions 

Latgales reģions 

Rīgas reģions 

Vidzemes reģions 
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Īstenošanā esošo un pabeigto 1.5.3.2. aktivitātes projektu sadalījums pa plānošanas 

reģioniem 

 
 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 

Ls307548, t.sk. divi avansa maksājumi Ls 35472,50 apmērā un 45 starpposma un divi 

noslēguma maksājumi par kopējo summu Ls 272075,50. Līdz 2011.gada beigām tika 

pabeigti 2 projekti, no kuriem vienā VRAA veica pārbaudi projektu īstenošanas vietā.  

 

 

ESF aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” pabeigtie projekti 

 

Nosaukums 

Aktivitātes 

kods 

Projekta 

iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas (Ls)  

Ikšķiles novada pašvaldības attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana 1.5.3.2. 

Ikšķiles novada 

pašvaldība 6411,12 

Tukuma novada integrētās attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam 

izstrāde 1.5.3.2. 

Tukuma novada 

Dome 15382,28 

 

 

3. ERAF aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 

nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”. 

 

Saskaņā ar MK 2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.584 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” 

aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, un VRAA nodrošina 

pilnu projektu administrēšanas ciklu. 

 

2011.gadā tika turpināta aktivitātes administrēšana. Projektu atlases 2.kārtas ietvaros 

pašvaldībām tika nosūtīti 7 uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus, t.sk. vienai 

pašvaldībai tika nosūtīts atkārtoti pēc iesniegtā projekta iesnieguma atsaukšanas. VRAA tika 

saņemti un izvērtēti 6 projekti, visi  6 tika apstiprināti. VRAA ar finansējuma saņēmējiem 

noslēdza 6 vienošanās par projektu īstenošanu, kā arī veica 21 grozījumu jau spēkā esošajās 

12 

10 

16 
18 

16 

Zemgales reģions  

Kurzemes reģions 

Latgales reģions 

Rīgas reģions 

Vidzemes reģions 
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vienošanās.  Aktivitātes ietvaros turpinājās arī iepriekš apstiprināto 41 projekta uzraudzība 

un finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi par kopējo summu Ls 1954240, t.sk. 

veikti 5 avansa maksājumi  Ls 37793,85, kā arī 22 starpposma un 13 noslēguma maksājumi 

par kopējo summu Ls 1916446,15. VRAA veica 15 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

 

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” apstiprinātie projekti 

 

Nosaukums 

Aktivitātes 

kods 

Projekta 

iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas 

(Ls) 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" 

renovācija 3.1.4.3. 

Jūrmalas pilsētas 

Dome 72707.73 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, 

Palejas ielā 15A 3.1.4.3. 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 55822.58 

"Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība , 2.kārta" 3.1.4.3. 

Bauskas novada 

pašvaldība 221479.95 

PII "Taurenītis" vienkāršotā renovācija 

Parka ielā 22, Kuldīgā 3.1.4.3. 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 47631.77 

Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu renovācija 3.kārta 3.1.4.3. 

Gulbenes novada 

Dome 38569.95 

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruk-

tūras attīstība Rēzeknes pilsētā, 2.kārta 3.1.4.3. 

Rēzeknes pilsētas 

Dome 20651.00 

 

 

 

Īstenošanā esošo un pabeigto 3.1.4.3. aktivitātes projektu sadalījums pa plānošanas 

reģioniem 

 

 
 

Līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros tika pabeigti 32 projekti.  

 

9 

9 

10  1 

7 

11 

Zemgales reģions  

Kurzemes reģions 

Latgales reģions 

Rīga 

Rīgas reģions 

Vidzemes reģions 
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ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” pabeigtie projekti 

 

Nosaukums 

Aktivitātes 

kods 

Projekta 

iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas (Ls) 

Līvānu pirmsskolas izglītības 

iestādes "Rūķīši" renovācija un 

labiekārtošana 3.1.4.3. 

Līvānu novada 

Dome 258320,00 

Ludzas speciālās pirmsskolas 

izglītības iestādes "Rūķītis" ēkas 

rekonstrukcija 3.1.4.3. 

Ludzas novada 

pašvaldība 552836,00 

Pirmsskolas izglītības iestāžu "Sprī-

dītis" un "Pienenīte" infrastruktūras 

attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinā-

tības iespēju veicināšanai Alūksnē 3.1.4.3. 

Alūksnes novada 

pašvaldība 298743,56 

Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Saulīte" infrastruktūras 

attīstība 3.1.4.3. 

Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvalde 1517625,81 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība Daugavpilī 3.1.4.3. 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde 1934605,00 

Izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstība Saldū, rekonstruējot 

pirmsskolas izglītības iestādi 

"Pasaciņa" 3.1.4.3. 

Saldus novada 

pašvaldība 456990,21 

Bauskas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 

3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 

8 renovācija 3.1.4.3. 

Bauskas novada 

pašvaldība 343188,46 

Cēsu pirmsskolas izglītības iestāžu 

renovācija 3.1.4.3. 

Cēsu novada 

pašvaldība 391620,33 

Valmieras 3.pirmsskolas izglītības 

iestādes "Sprīdītis" rekonstrukcija 3.1.4.3. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 1077571,27 

Jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Kuldīgas ielā 

134, Ventspilī 3.1.4.3. 

Ventspils pilsētas 

Domes Izglītības 

pārvalde 1591312,00 

Gulbenes pirmsskolas izglītības 

iestāžu renovācija 3.1.4.3. 

Gulbenes novada 

dome 267307,00 

Limbažu pirmsskolas izglītības 

iestāžu renovācija un labiekārtošana 3.1.4.3. 

Limbažu pilsētas 

Dome 1144437,00 

Jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Riekstiņš" būvniecība 

Ogres novadā 3.1.4.3. 

Ogres novada 

pašvaldība 2838483,00 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā 58A 

(79.grupa 2118.grunts) 3.1.4.3. 

Rīgas Domes 

Īpašuma 

departaments 4255530,00 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

"Katrīna" rekonstrukcija 3.1.4.3. 

Jūrmalas pilsētas 

Dome 1083653,70 

Preiļu novada pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pasaciņa" filiāles "Au-

seklītis" 2. un 3.kārtas renovācija 3.1.4.3. 

Preiļu novada 

Dome 432868,00 
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Krāslavas pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras attīstība 3.1.4.3. 

Krāslavas novada 

Dome 100002,00 

Valkas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pasaciņa" infrastruktūras 

attīstība 3.1.4.3. 

Valkas novada 

Dome 171907,00 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāžu 

energoefektivitātes paaugstināšana 

un renovācija 3.1.4.3. 

Talsu novada 

pašvaldība 539128,48 

PII "Cīrulītis" rekonstrukcija un 

piebūves būvniecība Pļavas ielā 11, 

Kuldīgā 3.1.4.3. 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 1154753,25 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība Jēkabpilī 3.1.4.3. 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 1009985,10 

Balvu pilsētas PII "Sienāzītis" re-

konstrukcija Balvos, Brīvības ielā 

50B 3.1.4.3. 

Balvu novada 

pašvaldība 205217,95 

Pirmsskolas izglītības iestādes būv-

niecība Nurmižu ielā 31, Siguldā 3.1.4.3. 

Siguldas novada 

Dome 883166,04 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

"Pīlādzītis" Mētras ielā 11A 

infrastruktūras attīstība 3.1.4.3. 

Smiltenes novada 

Dome 210153,52 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

infrastruktūras attīstība Jēkabpilī, 

Meža ielā 12 3.1.4.3. 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 205233,86 

Gulbenes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāžu renovācija 2.kārta 3.1.4.3. 

Gulbenes novada 

Dome 142157,49 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

"Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 

14, Dobelē 3.1.4.3. 

Dobeles novada 

pašvaldība 535327,98 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība Rēzeknē 3.1.4.3. 

Rēzeknes pilsētas 

Dome 966668,10 

Daugavpils 24.pirmsskolas izglītī-

bas iestādes infrastruktūras attīstība 3.1.4.3. 

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvalde 25798,92 

Valkas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes "Pasaciņa" telpu 

renovācija 3.1.4.3. 

Valkas novada 

Dome 37880,00 

Krāslavas pilsētas PII "Pīlādzītis" 

infrastruktūras attīstība 3.1.4.3. 

Krāslavas novada 

Dome 118241,00 

Liepājas Kristīgās pirmsskolas 

izglītības iestādes infrastruktūras 

attīstība 3.1.4.3. 

Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvalde 128532,00 

 

Pabeigto projektu ietvaros ir: 

 uzcelti vai paplašināti 13 bērnudārzi, rekonstruēti vai renovēti 39 bērnudārzi; 

 izveidotas 2366 jaunas vietas bērnudārzos. 
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ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” uzceltie vai paplašinātie bērnudārzi 

 

Nosaukums 

Projekta 

iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas 

(Ls) 

Bērnu- 

dārzu 

skaits 

Ludzas speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes "Rūķītis" ēkas rekonstrukcija  

Ludzas novada 

pašvaldība 552836,00 1 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

"Saulīte" infrastruktūras attīstība 

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde 1517625,81 1 

Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 

Saldū, rekonstruējot pirmsskolas izglītības 

iestādi "Pasaciņa" 

Saldus novada 

pašvaldība 456990,21 1 

Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes 

"Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija 

un ēku Saules ielā 8 renovācija 

Bauskas novada 

pašvaldība 343188,46 1 

Valmieras 3.pirmsskolas izglītības iestādes 

"Sprīdītis" rekonstrukcija 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 1077571,27 1 

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspilī 

Ventspils pilsētas 

domes Izglītības 

pārvalde 1591312,00 1 

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

"Riekstiņš" būvniecība Ogres novadā  

Ogres novada 

pašvaldība 2838483,00 1 

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība 

Rīgā, Valdeķu ielā 58A (79.grupa 

2118.grunts) 

Rīgas Domes 

Īpašuma 

departaments 4255530,00 1 

PII "Cīrulītis" rekonstrukcija un piebūves 

būvniecība Pļavas ielā 11, Kuldīgā 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 1154753,25 1 

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstība Jēkabpilī 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 1009985,10 1 

Balvu PII "Sienāzītis" rekonstrukcija 

Balvos, Brīvības ielā 50B 

Balvu novada 

pašvaldība 205217,95 1 

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība 

Nurmižu ielā 31, Siguldā 

Siguldas novada 

Dome 883166,04 1 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrība" 

rekonstrukcija Upes ielā 14, Dobelē 

Dobeles novada 

pašvaldība 535327,98 1 

 

Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 

14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas 

reģionos uz 2011.gada beigām samazinājies par 16.85%. 
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3.1.4.3. aktivitātes projektu ietvaros renovētās, labiekārtotās, jaunuzceltās vai 

pabeigtās pirmsskolas izglītības iestādes sadalījumā pa plānošanas reģioniem 

 

 
 

 

4. ERAF aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstībai”.  

 

Saskaņā ar MK 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.751 „Noteikumi par 

darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti 

“Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”” aktivitāte tiek ieviesta 

atklāta projektu iesniegumu atlases konkursa veidā, un VRAA nodrošina pilnu projektu 

administrēšanas ciklu.  

 

2011.gadā VRAA turpināja aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību. 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem 23 projektiem veikti maksājumi par kopējo 

summu Ls 541684,46, t.sk. 6 starpposma maksājumi  un 11 noslēguma maksājumi.  Pārskata 

periodā tika veiktas 10 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kā arī veikti 22 projekta 

grozījumi.  

 

Īstenošanā esošo un pabeigto 3.1.4.4. aktivitātes projektu sadalījums pa plānošanas 

reģioniem 

 

6 

4 

3 

7 

3  

Zemgales plānošanas 

reģions  

Kurzemes plānošanas 

reģions 

Latgales plānošanas 

reģions 

Rīgas plānošanas 

reģions 

Vidzemes plānošanas 

reģions 
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Līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros bija pabeigti 20 projekti.  

 

Pabeigto projektu ietvaros ir: 

 atbalstīti 22 alternatīvās aprūpes centri; 

 radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6037 personām.  

 

 

ERAF aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības 

attīstībai” pabeigtie projekti 

 

Nosaukums 

Aktivitāte 

(kods) 

Projekta 

iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas 

(Ls) 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstība Ķekavas pagastā 3.1.4.4. 

Ķekavas novada 

Dome 27070,37 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra 

izveide Grobiņā 3.1.4.4. 

Grobiņas novada 

Dome 92068,71 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

attīstīšana un pilnveide Slampē 3.1.4.4. 

Tukuma novada 

Dome 219356,90 

Valdemārpils Bērnu dienas aprūpes un 

brīvā laika pavadīšanas centra izveide 3.1.4.4. 

Talsu novada 

pašvaldība 82451,77 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

centra izveide Līvānu novadā 3.1.4.4. 

Līvānu novada 

dome 628774,00 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

attīstīšana un pilnveide Skrundā 3.1.4.4. 

Skrundas novada 

Dome 159643,52 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

centra bērniem izveide Glūdas pagastā 3.1.4.4. 

Jelgavas novada 

pašvaldība 57519,40 

Alternatīvās dienas aprūpes centrs 

"Rudiņi" 3.1.4.4. 

Vecpiebalgas 

novada Dome 185367,00 

Jaunlutriņu pagasta dienas centrs 3.1.4.4. 

Saldus novada 

Dome 18863,07 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana Lielvārdes 

novada sociālā dienesta sociālajā dienas 

aprūpes centrā 3.1.4.4. 

Lielvārdes novada 

dome 52477,87 

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un 

attīstības centra izveidošana Pļaviņās 3.1.4.4. 

Pļaviņu novada 

Dome 22191,56 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra 

izveidošana Aglonā 3.1.4.4. 

Aglonas novada 

Dome 210639,69 

Alternatīvās aprūpes centra izveide 

Varakļānos 3.1.4.4. 

Varakļānu novada 

Dome 142735,86 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pilnveide dienas centrā "Gauja" 3.1.4.4. 

Inčukalna novada 

Dome 13220,99 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

centra izveide Carnikavas novadā 3.1.4.4. 

Carnikavas novada 

Dome 104000,88 

Dienas centra "Adatiņas" izveide 

Daugmalē 3.1.4.4. 

Ķekavas sociālās 

aprūpes centrs 43779,53 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 

pieejamības attīstība Iecavas novadā 3.1.4.4. 

Iecavas novada 

Dome 14977,85 
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Dienas centra "RŪĶU NAMS" izveide 

Liepupes pagastā 3.1.4.4. 

Salacgrīvas novada 

Liepupes pagasta 

pārvalde 17328,65 

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīša-

nas centra izveide Ozolnieku novada 

Tetelē 3.1.4.4. 

Ozolnieku novada 

Dome 67797,57 

Sociālās aprūpes un krīzes centrs 

Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā 3.1.4.4. 

Jaunjelgavas novada 

Dome 77437,73 

 

 

5. ERAF aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. 

 

 Saskaņā ar MK 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91 „Noteikumi par darbī-

bas programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti 

“Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdz-

svarotai valsts attīstībai” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases veidā. VRAA nodrošina vienošanos noslēgšanu par apstiprināto projektu 

īstenošanu, veic pārskatu, maksājuma pieprasījumu un izmaksas apliecinošo do-

kumentu pārbaudi, veic finansējuma izmaksu finansējuma saņēmējiem, veic pār-

baudes projektu īstenošanas vietās, nodrošina informācijas un publicitātes pasā-

kumus, kā arī veic projektu uzraudzību. Kopumā 2011.gadā uzraudzīti 75 

apstiprinātie projekti. 

 

 2011.gadā tika noslēgtas 13 vienošanās par projektu īstenošanu, veikti 46 grozīju-

mi noslēgtajās vienošanās un nodrošināta  projektu īstenošanas uzraudzība. Akti-

vitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu Ls 

29256854, t.sk. 13 avansa maksājumi Ls 10732115,27; 48 starpposma un 11 no-

slēguma maksājumi  par kopējo summu Ls 18524738,73. Pārskata periodā veiktas 

15 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

 

Īstenošanā esošo un pabeigto 3.6.1.1. aktivitātes projektu sadalījums pa plānošanas 

reģioniem 

 
 

Līdz 2011.gada beigām aktivitātes ietvaros kopumā bija pabeigti 22 projekti. 

 

11 

22 

18 

21 

Zemgales 

plānošanas reģions  

Kurzemes 

plānošanas reģions 

Latgales plānošanas 

reģions 

Vidzemes 

plānošanas reģions 
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ERAF aktivitātes Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” pabeigtie projekti. 

 

 

Nosaukums 

Aktivitāte 

(kods) Projekta iesniedzējs 

Kopējās 

izmaksas 

(Ls) 

Līvānu novada kultūras centra ēkas 

rekonstrukcija un aprīkojuma 

iegāde 3.6.1.1. 

Līvānu  novada 

Dome 2214187,59 

Līvānu pilsētas ielu un daudzdzī-

vokļu māju kvartālu infrastruktūras 

uzlabošana  3.6.1.1. 

Līvānu  novada 

Dome 826942,00 

Atbrīvošanas alejas un satiksmes 

pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot 

Rēzeknes kā Austrumlatvijas kul-

tūras un izglītības centra pieejamību 3.6.1.1. 

Rēzeknes pilsētas 

Dome 771292,16 

Jaunrades nama attīstības projekts 3.6.1.1. 

Ventspils pilsētas 

Domes Izglītības 

pārvalde 2895679,84 

Transporta infrastruktūras sakārto-

šana pilsētas centra un apkārtējo te-

ritoriju sasniedzamības uzlabošanai. 3.6.1.1. 

Jelgavas pilsētas 

Dome 2438889,30 

Reģiona nozīmes tūrisma un kultūr-

izglītības centra izveide Jelgavā 3.6.1.1. 

Jelgavas pilsētas 

Dome 1364411,45 

Pilsētvides atjaunošana un kultūras 

dzīves veicināšana, rekonstruējot 

Krustpils saliņas estrādi un tiltu 3.6.1.1. 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 694875,00 

Stacijas laukuma rekonstrukcija 

Liepājā 3.6.1.1. 

Liepājas pilsētas 

Dome 754373,80 

Rīgas ielas Valmierā rekonstrukcija 3.6.1.1. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 3824725,77 

Valkas un Tērbatas ielas Valmierā 

rekonstrukcija 3.6.1.1. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 833211,00 

Gulbenes pilsētas ielu seguma 

rekonstrukcija 1.kārta 3.6.1.1. 

Gulbenes novada 

Dome 968428,06 

Transporta un inženierkomunikāci-

ju infrastruktūras izbūve izglītības, 

veselības aprūpes un uzņēmējdarbī-

bas attīstības nodrošināšanai 3.6.1.1. 

Jelgavas pilsētas 

Dome 1181005,05 

Gulbenes kultūras centra renovācija 3.6.1.1. 

Gulbenes novada 

Dome 889862,75 

Ražošanas un biroja telpu izbūve 

Valmieras Biznesa un Inovāciju 

inkubatora darbības nodrošināšanai 3.6.1.1. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 1075536,16 

Matīšu šosejas (tajā skaitā piebaru-

camā ceļa Biznesa un inovāciju 

inkubatoram Purva ielā 12) 

Valmierā rekonstrukcija 3.6.1.1. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 1492579,62 
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Ielu infrastruktūras attīstība 

Ventspilī, I kārta 3.6.1.1. 

Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestāde 

„Komunālā 

pārvalde” 1444249,87 

Ventspils pašvaldības izglītības 

iestāžu infrastruktūras uzlabošana 3.6.1.1. 

Ventspils pilsētas 

Domes Izglītības 

pārvalde 726967,18 

Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu 

kompleksā rekonstrukcija 3.6.1.1. 

Smiltenes novada 

Dome 859281,62 

Latgales kultūrvēstures muzeja ēku 

kompleksa rekonstrukcija 3.6.1.1. 

Rēzeknes pilsētas 

Dome 702069,61 

Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 

600 mm šaursliežu dzelzceļa, kā 

kultūrvēsturiska objekta attīstība: 

iekļaušana Ventspils transporta 

struktūrā un starptautiskā tūrisma 

apritē 3.6.1.1. 

Ventspils pilsētas 

Dome 1680683,76 

Atmodas ielas un tās pieslēgumu 

ielu kompleksā rekonstrukcija 3.6.1.1. 

Smiltenes novada 

Dome 881734,13 

Valmieras pamatskolas būvniecības 

projekts 3.6.1.1. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 2781882,20 

 

  Kopumā no 22 pabeigtajiem projektiem: 

 20 projekti sekmē pilsētvides atjaunošanu un  vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu 

ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību  

 2 projekti veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk., sekmē uzņēmējdarbības 

un tehnoloģijas attīstību  

 3 projekti sekmē kopienas attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, 

nodrošinot vienādas tiesības visām iedzīvotāju grupām.  

 

 

6. ERAF aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”.  

 

Saskaņā ar MK 2008.gada 4.augusta noteikumiem Nr.615 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas 

ilgtspējīga attīstība” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu  atlases veidā. 

VRAA nodrošina nepilnu aktivitātes projektu administrēšanas ciklu.  

 

2011.gadā VRAA noslēdza vienošanos par divu projektu –  „Maskavas, Krasta un 

Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” un  „Grīziņkalna un tam 

pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”. Projektu kopējais publiskais finansējums ir  

Ls 5268283. Vienošanās ietvaros 2011. gada vidū (jūlijā) tika veikts avansa maksājums Ls 

502560.  

 

 

7.  ERAF aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. 

 

Saskaņā ar MK 2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti 



28 

 

„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases veidā un VRAA veic pilnu projekta administrēšanas ciklu. 

 

2011.gadā VRAA nosūtīja novadu pašvaldībām 11 uzaicinājumus iesniegt projektu 

iesniegumus. VRAA tika saņemti 3 projektu iesniegumi un tiem tika uzsākts vērtēšanas 

process.  

 

 

8. ERAF aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.  

Pārskata perioda 2011.gada 11.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi 

Nr.792 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” un tika uzsākts pētījums par 

pašvaldību vajadzībām interneta punktu nodrošināšanai.  

 

 

2.2.3. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana 

 

1. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu aktivitātes: 

 

 Skolēnu pārvadājumu kompensācija 

 

Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros novadu pašvaldības, kuru administratīvajā 

teritorijā ir reorganizētas un likvidētas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, no 

2009.gada oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim varēja saņemt kompensāciju 90% apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar skolēnu braucieniem mācību gada laikā no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

 

2011.gadā kompensāciju par izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem 

saņēma 44 novadu pašvaldības. Kompensācijās novadu pašvaldībām 2011.gadā tika 

izmaksāti  Ls 479577. 

 

 Skolēnu autobusu iegāde 

 

Pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana” ietvaros 2010.-2011.gadā novadu 

pašvaldībām, kurās izglītības iestādes likvidētas vai reorganizētas izglītības reformas 

rezultātā, kā arī pašvaldību īpašumā esošie autobusi ir maksimāli nolietoti, iegādāti autobusi 

skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai lauku apvidos. VRAA šīm pašvaldībām izmaksāja 

valsts budžeta finansējumu 90% apmērā no autobusa iegādes cenas. Tāpat VRAA nodrošina 

iegādāto 99 autobusu pielietojuma uzraudzību, t.sk. pārbaužu uz vietas pašvaldībās veikšanu 

5 gadu periodā pēc autobusa saņemšanas un iesniegto pārskatu saturisko kontroli. 

 

2011.gadā VRAA izmaksāja  vienai pašvaldībai 3 autobusu iegādei Ls 101784,60. 

Kopumā 62 novadu pašvaldībām 99 autobusu iegādei izmaksāts Ls 3198946,09. 

 

 

2. Latvijas – Šveices sadarbības programma: 

 

 Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, 

lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”  

 

http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1533
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VRAA 2009.gadā sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju 

(RAPLM, šobrīd VARAM) uzsāka Latvijas - Šveices sadarbības programmas 

projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar 

to saistītos atbalsta pasākumus” ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu 

transportēšanas sistēmu attālos un mazāk attīstītos reģionos, nodrošinot skolēnu pārvadāšanu 

no dzīvesvietas uz mācību iestādi un atpakaļ. Projekta kopējās izmaksas ir 20885355 Šveices 

franku jeb gandrīz 11 miljoni latu (Šveices Konfederācijas finansējums – turpat 8 miljoni 

latu, Latvijas valsts finansējums - 2 miljoni latu un pašvaldību līdzfinansējums autobusu 

iegādei - viens miljons latu). 

 

Kopumā 59 Latvijas novadu pašvaldības no 2010. gada septembra ir saņēmušas 

110 autobusus.  Autobusa piegāde novadu pašvaldībām noslēdzās 2011. gada janvārī 

 

2011.gadā VRAA nodrošināja projektā iegādāto 110 autobusu pielietojuma 

uzraudzību: izstrādāja pārbaužu plānu un uzsāka izlases veida pārbaudes novadu pašvaldībās. 

2011.gadā veiktas pārbaudes 9  novadu pašvaldībās par 16 skolēnu autobusu ekspluatāciju. 

 

 

 Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālais projekts „Atbalsts ugunsdro-

šības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. 

 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros VRAA sadarbībā ar VARAM 

2011.gadā uzsāka darbu pie individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem paš-

valdību vispārējās izglītības iestādēs” izstrādes. Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību 

novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos un to 

plānots īstenot 30 mēnešu laikā, sākot ar 2012.gadu. 

 

2.2.4. ES fondu Tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana 

 

Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu 

ieviešanu 2007.- 2013.gada plānošanas periodā, VRAA līdz 2011.gada 31.decembrim 

turpināja īstenot projektu „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas 

Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai”. 

 

Saņemot uzaicinājumu 2011.gada otrajā pusē, VRAA sagatavoja un Centrālai finanšu 

un līgumu aģentūrai iesniedza projekta iesniegumu  ES fondu tehniskās palīdzības projektu 

otrās kārtas ietvaros, kas gada nogalē tika apstiprināts. Projekta īstenošana uzsākta 2012.gada 

janvārī un turpināsies līdz 2015.gada 31.decembrim. 

 

2.3.E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana 

 

Vienotājā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv (turpmāk – 

Pakalpojumu portāls) Latvijas iedzīvotāji elektroniski var saņemt publiskos pakalpojumus. 

Ar katru gadu pieaug gan pieprasīto pakalpojumu skaits Pakalpojumu portālā, gan 

elektroniski pieejamo publisko pakalpojumu skaits. 

 

Pakalpojumus, kas ir pieejami Pakalpojumu portālā var iedalīt divas daļās:  

1. informācija par pakalpojumiem un to saņemšanas iespējam - pakalpojumu apraksti; 

http://www.latvija.lv/
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2. elektroniskie pakalpojumu, kurus var pieprasīt un/vai saņemt elektroniski – e-

pakalpojumi. 

Pakalpojumu portālā 2011. gada beigās bija pieejami 1950 pakalpojumu apraksti, 

kurus uztur 138 iestādes (104 valsts iestādes un 16 pašvaldību iestādes).  

 

Portāla www.Latvija.lv lapu skatījumu skaits 

 

 
 

Pakalpojumu portālā ik dienu Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji var pieprasīt un 

saņemt e-pakalpojumus.  

 

 

E-pakalpojumu pieprasījumu skaita un pakalpojumu skaita dinamika portālā 

www.Latvija.lv 

 

 
Pakalpojumu portāla lietotāju skaits ir divkāršojies 2011. gadā un sasniedza  163342. 
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Iedzīvotāju visvairāk izmantotie e-pakalpojumi  2011. gadā ir: 

1. Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās(182665)
1
; 

2. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (94157); 

3. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (74937). 

Pakalpojumu portāls piedāvā vairākus e-pakalpojumus, kas atvieglo ikdienu maziem 

un vidējiem uzņēmējiem, nodrošinot iespēju bez maksas veikt: 

1. Dokumenta pārbaudi Nederīgo dokumentu reģistrā (56245); 

2. Pārbaudi, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (49650); 

3. Pārbaudi, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas 

nāvi (15521). 

E-pakalpojums „Vienotā elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju 

programmās” – 2011. gadā tika realizēts otro reizi un tajā iesaistījās desmit augstskolas, 

ieskaitot trīs lielākās Latvijas universitātes - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā 

universitāte un Latvijas Lauksamniecības universitāte. Vienotajai pieteikšanās bija vairākas 

priekšrocības: augstskolām – nevajadzēja apstrādāt pieteikuma formas, pārrakstīt topošo 

studentu pieteikumus, izveidota ērta pārvaldības sistēma, kur visas augstskolas tiešsaistē 

varēja sekot, cik studenti un uz kādām studiju programmām piesakās, reflektantiem - bija 

vienota maksa (neatkarīgi no izvēlēto universitāšu skaita un prioritāšu skaita) Ls 20, bija ērti 

sekot konkursa rezultātiem un nepieciešamības gadījumā mainīt prioritātes.  

 

Lai attīstītu e-pārvaldi, VRAA īsteno šādus projektus: 

 

1. E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība. Pārskata perioda aktivitātes: 

 

 pabeigta izstrāde un ieviesti 11 VSAA  e-pakalpojumi  

1) Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto 

ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai).  

2) Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.  

3) Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.  

4) Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības.  

5) Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.  

6) Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).  

7) Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas 

periodiem.  

8) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un 

ieguldījuma plāna izvēli.  

9) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un 

ieguldījuma plāna maiņu.  

10) Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.  

11) Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.  

 izveidota un ieviesta VSAA elektroniskā datu apmaiņas vide; 

 sadarbībā ar padomi „Latvijas Notārs” ir ieviests viens jauns e-pakalpojums 

Pilnvaras pārbaude Atsaukto pilnvaru reģistrā; 

 e-pakalpojums „Elektroniska pieteikšanās studijām” nodrošina pieteikšanos 

pamatstudiju programmās jau 10 augstskolās; 

                                                 
1
 Te un turpmāk iekavas ir norādīta pakalpojumu lietošanas (pieprasījumu) statistika 2011. gadā. 

https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP46-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP46-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP51-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP48-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP50-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP52-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP47-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP43-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP43-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP49-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP49-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP45-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP45-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP53-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=3_GIMENE&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP44-v1-0
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 uzsākta Valsts informācijas sistēmu savietotāja un portāla www.Latvija.lv  

pilnveidošana; 

 pabeigta IeM IC e-pakalpojuma „Administratīvo naudas sodu nomaksas 

pārbaude” izstrāde un, lai nodrošinātu pilnvērtīgu administratīvo naudas sodu 

attēlošanu pakalpojumā, piesaistīts jauns partneris CSDD; 

 izsludināts iepirkums, lai nodrošinātu Ministru kabineta sēžu un preses 

konferenču apraides digitalizācija un tiešraidi. 

 

2. Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar 

portālu. Pārskata periodā tiek izstrādāts ģeotelpisko datu savietotāja un izsludināts 

iepirkums ģeotelpiskā portāla izstrādē. 

 

3. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. 

Pārskata perioda aktivitātes: 

 uzsākta dokumentu integrācijas vides izstrāde;  

 izstrādāts standarts un vadlīniju dokumentācija integrācijai ar dokumentu 

integrācijas vidi; 

 izsludināts iepirkums e-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā 

www.Latvija.lv” izstrādei; 

 sagatavots Ministru Kabineta Rīkojums par dokumentu integrācijas vides 

lietošanu. 

 

4. E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība. Pārskata periodā ir 

izstrādāti jauni uzlabojumi un moduļi e-iepirkumu sistēmai un tā nodota publiskā 

lietošanā. 

  

5. Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas I kārta.  

Pārskata perioda aktivitātes:  

 izsludināts iepirkums Teritorijas attīstības plānošanas informācijas izstrādei; 

 izstrādātas prasības elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai 

teritorijas plānošanas vajadzībām; 

 uzsākta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa izstrāde. 

 

6. Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas ieviešanas novados II kārta.   

Pārskata periodā tika noslēgts līgums par Reģionālās attīstības indikatoru moduļa 

izstrādi. 

Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides I kārta.  

 

7. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas II kārta. Pārskata periodā ir uzsākta 

elektroniskās vienas pieturas aģentūras portāla pilnveide, lai nodrošinātu vienotu 

pašvaldības pakalpojuma saraksta uzturēšanu. 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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2.4.Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) attīstība 

 

EIS ir elektroniska preču un pakalpojumu iegādes vieta publiskām institūcijām. EIS 

pamatā ir elektronisko katalogu princips, kas darbojas kā interneta veikals publiskā sektora 

organizācijām, kurā savas standarta preces piedāvā vairāki piegādātāji. VRAA kā 

centralizēta iepirkumu institūcija Publisko iepirkumu likuma ietvaros rīko centralizētas 

publiskas iepirkumu procedūras, kuru rezultātā tiek slēgtas vispārīgās vienošanās (iepirkuma 

līgumi) ar vairākiem piegādātājiem par tiesībām piedāvāt preces un veikt piegādes darījumus 

EISā. Atbilstoši centralizēto iepirkumu procedūru rezultātiem EIS nodrošina piegādātājiem 

iespēju vienā vai vairākos Latvijas Republikas piegādes reģionos piedāvāt preces EIS 

reģistrētajiem pircējiem par cenām, kuras nepārsniedz attiecīgo centralizēto konkursu 

piedāvājumos norādīto.  

 

EIS nodrošina vairākas priekšrocības sistēmas lietotājiem: 

 ātrāks iepirkumu process – saīsināts laiks no vajadzības apzināšanas līdz preces 

piegādei;  

 valsts un pašvaldību iestādes tiek atslogotas no iepirkumu organizēšanas - iepirkumi 

tiek veikti centralizēti, nodrošinot preču pasūtīšanu ar EIS starpniecību; 

 tiek ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, jo, centralizētajos iepirkumos apvienojot 

vairākus pasūtījumus, arī maziem iepirkumiem tiek iegūtas pircējam izdevīgākas 

cenas;  

 palielinās iepirkumu procesa caurskatāmība, atklātība un informācijas pieejamība – 

informācija par iepirkumiem ir publiski EIS;  

 Latvijā tiek īstenots Eiropas Komisijas direktīvās paredzētais e-iepirkums un 

izmantota ES valstu pozitīvā pieredze. 

 

Pārskata perioda aktivitātes:  

 Elektronisko iepirkumu sistēma tika sagatavota, lai pilnībā atbalstītu MK 

noteikumos ”Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi” paredzēto normu, 

ka no 2011. gada 1. februāra valsts tiešās pārvaldes institūcijām obligāti 

jāiegādājas preces EIS noteikumos paredzētajās obligātajās preču grupās; 

 veikti 13 centralizēti iepirkumi, tajā skaitā 4 no tiem (reprezentācijas preces, 

pārtikas preces, servertehnika, standarta programmatūra), izpildot EK un SVF 

apvienotās misijas ieteikumus par EIS piedāvāto preču klāsta paplašināšanu; 

 noslēgtas 16 vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un 

pakalpojumu iepirkumos; 

 pircējiem atvērti 17 dažādu preču un pakalpojumu katalogi; 

 EIS reģistrētas 318 pircēju un 114 piegādātāju organizācijas, 2011. gadā EIS 

lietotāju (galvenokārt valsts pasūtītāju sektorā) skaita pieaugums ir 66%; 
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Pircēju sadalījums pa grupām 

 

 
 

 EIS pieejamo preču skaits – 68115;  

 apgrozījums EIS 2011. gadā ir sasniedzis 13,4 milj. Ls, kas ir par 47% vairāk kā 

2010. gadā; 

 

 

EIS apgrozījums Ls laika posmā no 2005.-2011. 

 

 
 

 2011.gadā kopējais valsts un pašvaldību iestāžu ietaupījums, kas radies 

izmantojot EIS, veido Ls 1415618, savukārt administratīvo resursu ietaupījums 

no EIS izmantošanas ir Ls 959175; 
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EIS darbības efektivitāte 2011.gadā 

 

Preču katalogs 

Kataloga 

apgrozījums 
2011.gadā 

(Ls) 

Vidējā kataloga 

efektivitāte 

Aprēķinātais 

ietaupījums 

2011.gadā 

(Ls) 
Standarta programmatūra un tās atbalsts 1 077 279 33% 355 502 
Kopētāji 539 745 12% 64 769 
Biroja tehnika  586 850 2% 11 737 
Biroja papīrs  438 421 55% 241 132 
Datortehnikas piederumi 125 900 -21% -26 439 
Datortehnika 1 995 899 34% 678 606 
Saimniecības preces 299 410 41% 122 759 
Drukas iekārtu piederumi 919 409 5% 45 970 
Biroja mēbeles 261 392 -30% -78 418 

Kopā:  6 244 305 23% 1 415 618 
 

 VRAA ir izdevies panākt EIS darījumu rezultātā veikto piegāžu skaita pieaugumu 

no 16 554 piegādēm 2010. gada laikā līdz 27 288 piegādēm 2011. gada laikā, kas 

ir par 65% vairāk; 

 regulāri publicēta informācija par visiem piegādes darījumiem, kuri veikti 

Elektronisko iepirkumu sistēmā; 

 ERAF projekta „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība” 

ietvaros organizētas Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāju bezmaksas 

apmācības, kuru laikā apmācīti 1000 sistēmas lietotāji; 

 valsts un pašvaldību iestādēm nodrošināta iespēja izmantot elektronisko 

iepirkumu sistēmu standarta preču un pakalpojumu iepirkšanai. 

 

 

2.5.Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 

 

2011.gadā VRAA sadarbībā ar piesaistītajiem ekspertiem – zinātniekiem sagatavoja 

izdošanai gadskārtējo pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā 2010”. Darbu veica SIA „Grupa 

93”. Pārskats sagatavots latviešu un angļu valodā. Pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2010” 

ir ievietots VRAA mājas lapā un brīvi pieejams visiem interesentiem. Pārskata tirāža drukātā 

versija – 1000 eksemplāru, elektroniskā versijā – 300 CD. Pārskata drukātie eksemplāri tika 

nosūtīti Saeimas deputātiem, ministrijām, pašvaldībām, augstskolām, Latvijas Pašvaldību 

savienībai, ekspertiem un zinātniekiem, kā arī citiem interesentiem.  

 

Pārskata periodā Valsts reģionālās attīstības aģentūra savām un VARAM vajadzībām ir 

veikusi vairākas aptaujas par tās kompetencē esošajiem jautājumiem: 

 

 aptauja „Priekšstati un zināšanas par Elektronisko iepirkumu sistēmu”, tās mērķis bija 

izzināt kādēļ pašvaldības lieto vai nelieto EIS, aptaujas rezultāti tika izmantoti EIS 

darbības uzlabošanai; 

 pašvaldību mājas lapu salīdzinošais   apskats ar mērķi noskaidrot pašvaldību sniegto 

pakalpojumu elektronizācijas līmeni. Rezultāti atspoguļoti un analizēti VRAA 

pārskatā „Reģionu attīstība Latvijā 2010”.  

 aptauja „Apmierinātība ar portāla www.Latvija.lv  pakalpojumiem”. Aptaujas mērķis 

bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par portālu www.Latvija.lv , tā funkcio-

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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nalitāti, saturu un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Aptaujas rezultāti tika izmantoti 

projekta „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros. 

 aptauja par skolēnu autobusu ekspluatāciju, kas iegādāti Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu 

skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros. Aptaujas dati 

tika izmantoti, lai novērtētu projekta ieviešanas rezultātus.  

 aptauja projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas 

vides izveide” sadarbības partneriem. Aptaujas mērķis bija projekta partneriestādē 

precizēt projekta sagaidāmos rezultātus, adresātu identificēšanas un dokumentu 

apmaiņas scenārijus, kā arī atsevišķus tehniskos ierobežojumus. Aptaujas rezultāti  

tika izmantoti iekšējai lietošanai.  

 

Aprēķināti teritoriju attīstības indeksi pēc 2010.gada datiem plānošanas reģioniem, 

republikas pilsētām un novadiem. Attīstības indeksi paredzēti Ministru kabineta 2010.gada 

25.maija noteikumos Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas 

kārtību un tā vērtībām” 2., 3. un 4.pielikuma datu aktualizācijai. 

 

 

2.6. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 

2.6.1. Projekts „Starpreģionālās partnerības platforma” 

 

INTERREG IVC programmas projekta „Starpreģionālās attīstības platforma” („Interregional 

Partnership Platform” (IPP)) ietvaros 2011.gadā tika pabeigts 2010.gadā uzsāktais pētījums 

par Latvijas organizāciju un iestāžu aktivitāti ES programmās un iniciatīvās. VRAA 

sadarbībā ar pētījumu  centru „SKDS” veica 5 plānošanas reģionu, 119 pašvaldību, 26 

augstākās izglītības iestāžu un 30 NVO aptauju par līdzdalību ES programmās un iniciatīvās. 

Abu pētījumu rezultāti apkopoti ziņojumā „Latvijas pašvaldību, nevalstisko organizāciju un 

augstākās izglītības iestāžu dalība ES programmās un iniciatīvās”, kas pieejams VRAA 

mājas lapā.  

Nozīmīgākās aktivitātes projekta ietvaros šajā pārskata periodā ir: 

 

 uzsākts 1.pilotprojekts „Sadarbības efektivizēšana starp ES programmu 

kontaktpunktiem un administrējošām iestādēm” kura galvenais mērķis ir rast jaunus 

instrumentus – finanšu jomā, komunikācijas un sadarbības tīklu attīstībai.  

 uzsākts 2. pilotprojekts „Starptautiskās sadarbības stratēģijas izstrāde pašvaldībās”, 

kura mērķis ir izstrādāt stratēģijas  metodoloģiju. No Latvijas šajā pilotprojektā ir 

iesaistītas Daugavpils un Valmieras pilsētas un Cēsu novada pašvaldība;  

 Deklarācijas par konkurētspējīgu teritoriju attīstību parakstīšana starp Cēsu novada 

domi, Valmieras pilsētas pašvaldību, Daugavpils pilsētas Domi un pašvaldībām no 

Saksijas-Anhaltes (Vācija), Eszakas-Anfeldes (Ungārija) un Valensijas (Spānija) 

reģionu; 

 sagatavota un izdota brošūra „Starptautiskā sadarbība – šodienas nepieciešamība. 

Atklājumi un vīzijas” angļu valodā („Internationalization: a must for today. Vision 

and findings of the IPP Project”) . Brošūras elektroniskā versija pieejama VRAA 

mājas lapā. 

    

  



37 

 

2.6.2. Projekts „Vienots CBR mājas tirgus” (Single CBR Home Market) 

  

Projekts apstiprināts Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas 

2007. – 2013. gadam ietvaros. Projekta mērķis ir ieviest sistēmu, kas palīdzētu vietējiem 

uzņēmējiem uzsākt darbību starptautiskajā tirgū, izveidot platformu, kurā inovatīviem CBR 

mazajiem un vidējiem uzņēmējiem būtu pieejams pārrobežu kapitāls, veicināt pārrobežu 

biznesa integrāciju, izcelt biznesa inkubatoru sniegtās priekšrocības, veidot pārrobežu 

sadarbību reģiona ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir Ls 1228592, no kura VRAA kā 

partnera kopējais finansējums ir Ls 45295.  

 

 

2.6.3. ESPON nacionālais kontaktpunkts 

 

VRAA, kā  ESPON programmas nacionālā kontaktpunkta, uzdevums ir nodrošināt 

ESPON darbību Latvijā, sniegt kļūdu izvērtējumu atzinumus par ESPON programmas 

pirmās prioritātes projektu ziņojumiem, koordinēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON 

tematikā, izplatīt ESPON pētījumu rezultātus, kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu 

projektos, sanāksmēs un semināros. ESPON programmas uzraudzības komitejā Latviju 

pārstāv VARAM. 

Nozīmīgākās aktivitātes šajā periodā ir: 

 

 VRAA nodrošināja informācijas apriti par divu ESPON konkursu un Info dienu 

norisi. Visa pārskata perioda garumā regulāri tika aktualizēta informācija par ESPON 

jautājumiem VRAA mājas lapā un šī informācija tika izplatīta ESPON sadarbības 

partneriem Latvijā. 

 NORBA projekta ietvaros  četri Latvijas jaunie zinātnieki un doktoranti ieguva 

iespēju piedalīties un uzstāties konferencē „Eiropas telpiskās perspektīvas Baltijas 

jūras reģionā” Roskildē (Dānija).   

 

 

2.7. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi 

 

Līdz ar portāla www.Latvija.lv satura attīstību un atpazīstamības veicināšanu, aizvien 

vairāk iedzīvotāju izmanto portāla www.Latvija.lv piedāvātās iespējas – meklē nepieciešamo 

informāciju par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī pieprasa un saņem e-

pakalpojumus tiešsaistē. Portāla www.Latvija.lv apmeklējumu skaits 2011.gadā pārsniedza 

9,7 miljonus.  

 

2011.gadā portālā www.Latvija.lv tika ieviesti 13 jauni e-pakalpojumi (kopējais e-pakalpoju-

mu skaits – 42). Kopējais e-pakalpojumu pieprasījumu skaits 2011.gadā –713081 .  

Populārākie e-pakalpojumi bija: 

 elektroniskā pieteikšanās studijām pamata studiju programmās; 

 dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana; 

 mani dati  Iedzīvotāju reģistrā; 

 dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā; 

 Pārbaude vai persona ir deklarēta norādītajā adresē. 

 

Kopš 2011. gada VRAA ir izveidojusi jaunu koplietošanas moduli„ Vienotā pieteikšanās”, 

kas nodrošina piekļuvi citiem iestāžu e-pakalpojumu portāliem. Pirmā iestāde, kura izmanto 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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„Vienotās pieteikšanās” koplietošanas moduli ir Ceļu satiksmes drošības direkcija e-pa-

kalpojumu portālā https://e.csdd.lv/ . 

 

1.līmeņa finanšu kontrole 

2011.gadā tika veikta 1.līmeņa finanšu kontrole Eiropas Savienības struktūrfondu 3. 

mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros īstenoto projektu iesaistītajiem 

partneriem no Latvijas, kā rezultātā tika izsniegti 710 atzinumi par attiecināmajām izmak-

sām. Veiktas 110 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu 1.līmeņa finanšu kontroli, tika organizēti un 

vadīti 2 semināri Latvijas projektu partneriem par projektu īstenošanas un pārskatu 

sagatavošanas prasībām  Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā  un 

Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmā.  

 

 

2.8.  Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

 

Izvērtējot VRAA funkcijas, struktūrvienību darba uzdevumus un cilvēkresursu noslodzi, 

kā arī izvērtējot VRAA pieejamos finanšu līdzekļus, un nolūkā sekmēt kvalitatīvu VRAA 

uzdevumu izpildi, 2011. gada 1. jūnijā tika veikta VRAA struktūras reorganizācija:  

 

 tika likvidētas Personāla nodaļa, Saimniecības nodaļa, Lietvedības nodaļa un 

Juridiskā nodaļa, minēto nodaļu personāls tikai iekļauts jaunizveidotajā 

Administratīvajā departamentā; 

 tika likvidētas Pārrobežu sadarbības projektu kontroles nodaļa un Starpreģionālās 

sadarbības projektu kontroles nodaļa, minēto nodaļu personāls tika iekļauts 

jaunizveidotajā Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departamentā; 

 tika likvidētas Analīzes un pētniecības koordinācijas nodaļa un Starptautisko projektu 

un komunikācijas nodaļa, uz minēto nodaļu personāla bāzes tikai izveidotas 

Informācijas analīzes un pētniecības nodaļa un Starptautiskās sadarbības projektu 

nodaļa, kuras tika iekļautas jaunizveidotajā Sadarbības un informācijas departamentā;  

 tika likvidēts direktora vietnieka administratīvajos jautājumos amats; 

 Finanšu, Administratīvajam, Sadarbības un informācijas  un Elektronisko iepirkumu 

departamentam tika noteikta tieša pakļautība VRAA direktoram. 

2.8.1. VRAA vadības un kontroles sistēma 

 

Lai nodrošinātu sekmīgu valsts un citu finanšu instrumentu programmu ieviešanu un 

uzraudzību, VRAA ir izveidota  kvalitātes vadības sistēma, ņemot vērā tai deleģēto funkciju 

apjomu un sarežģītību, kā arī citus faktorus, kas saistīti ar VRAA darbības mērķu 

sasniegšanu. Izveidotā kvalitātes vadības sistēma veicina stratēģisko mērķu sasniegšanu, 

resursu aizsardzību, kontroles pasākumu izveidošanu un uzturēšanu. Tā sniedz pamatotu 

pārliecību par to, ka VRAA izvirzītos uzdevumus pilda atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem 

un, saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, strādā efektīvi, ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības, pastāvīgi uzrauga un novērtē darbības riskus un nodrošina tās rīcībā 

esošos resursus pret iespējamajiem zaudējumiem.  

 

VRAA veicamo funkciju nodrošināšanai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas 

nodrošina VRAA darbības caurskatāmību un nosaka atbildīgo darbinieku rīcību funkciju 

veikšanai. Visi iekšējie normatīvie akti atbilst LR un ES tiesību aktiem un tiek regulāri 

aktualizēti, ņemot vērā to izmaiņas. 

https://e.csdd.lv/
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Ievērojot apstiprināto iekšējo normatīvo aktu grozījumus, regulāri tiek aktualizēts 

kvalitātes vadības dokumentu reģistrs, kurā tiek apkopota informācija par VRAA iekšējiem 

kvalitātes vadības dokumentiem. 

2.8.2.Risku vadība 

 

Risku vadības procesu VRAA nodrošina risku vadītājs un risku vadības darba grupa, 

reizi gadā aktualizējot VRAA risku vadības plānu un divreiz gadā nodrošinot informācijas 

apkopošanu par risku vadības plāna izpildi.  

 

 

3. Personāls 

 

Lai nodrošinātu efektīvu darbību VRAA izvirzīto mērķu sasniegšanai un deleģēto 

funkciju izpildei, viens no būtiskākajiem VRAA uzdevumiem ir ilgtermiņā piesaistīt 

profesionālus uz darba rezultātu orientētus darbiniekus. 

 

VRAA tiek nodrošināti visi ar personāla vadību saistītie procesi (personāla atlase, 

novērtēšana, attīstības plānošana, mācības u.c.), lai palīdzētu sasniegt VRAA mērķus un 

uzdevumus. 

 

2011.gada 31.decembrī VRAA bija 129 amata vietas, no tām 103 amata vietas bija 

VRAA, 3 amata vietas Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB 

sekretariātā un 23 Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programmu birojā. 

 

VRAA vidējais darbinieku skaits 2011.gadā bija 109. Pārskata periodā VRAA 

personāla mainības koeficients bija 0.25, ļoti zems personāla atjaunošanās koeficients 0.09, 

bet personāla aiziešanas koeficients 0.16 bija lielāks nekā atjaunošanās koeficients, tas 

skaidrojams ar darbinieku, kuri pieņemti darbā uz noteiktu laiku (uz prombūtnē esošu 

darbinieku laiku), atbrīvošanu. 

 

2011.gada 31.decembrī VRAA no 103 amata vietām 38 bija darbinieku amatu vietas un 65 

ierēdņu amata vietas. 

 

VRAA personāla sadalījums pēc dzimuma 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu nav būtiski 

mainījies, lielākā daļa jeb 68% no darbiniekiem bija sievietes, bet gandrīz trešdaļa no 

darbinieku skaita jeb 32% bija vīrieši.  
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Personāla iedalījums pēc dzimuma un vecuma grupām procentos 

 

 

Vidējais darbinieku vecums 2011.gadā bija 37 gadi, kas ir nemainīgs salīdzinājumā ar 

2010.gadu. Lielākā daļa darbinieku bija vecuma grupā no 20-29 gadiem un no 30-39 gadiem. 

 

95% no VRAA darbiniekiem bija iegūta augstākā izglītība, tikai 5% no darbiniekiem 

bija vidējā izglītība. Darbinieki, kuri nebija ieguvuši augstāko izglītību veica atbalsta 

funkcijas.  

 

VRAA personāla izglītības līmenis procentos (31.12.2011.) 

 

72 % 

63 % 

79 % 

71 % 

40 % 

28 % 

38 % 

21 % 

29 % 

60 % 

sievietes vīrieši 

5% 

3% 

51% 

41% 

Vidējā izglītība 

I līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

Bakalaura grāds, II līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā 

izglītība 

Maģistra grāds 
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9% no VRAA personāla 2011.gadā turpināja studijas augstākās izglītības iestādēs, 

papildinot zināšanas, kas pārsniedz obligāto nepieciešamo izglītību darba pienākumu 

izpildei.  

 

Lai veicinātu VRAA personāla kvalifikācijas celšanas iespējas, VRAA tiek piešķirts 

apmaksāts mācību atvaļinājums semestra pārbaudījumu kārtošanai un diplomdarbu izstrādei, 

kā arī VRAA piedāvā darbiniekiem segt mācību izdevumus par studijām akreditētās 

augstākās izglītības iestādēs 30% apmērā no gada mācību maksas, ja darbinieks iegūst 

izglītību, kas nepieciešama amata pienākumu izpildei. 

 

Zināšanu papildināšanai un pieredzes pilnveidošanai VRAA darbiniekiem piedāvā 

kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas arī ārvalstīs, piedaloties pieredzes apmaiņas 

braucienos, semināros, vizītēs un konferencēs. Par prioritārām kvalifikācijas kursu tēmām 

2011.gadā tika noteiktas ar Eiropas Savienības struktūrfondiem un informācijas tehnoloģiju 

jomu saistītas mācības. 

 

Lai veicinātu darbinieku izaugsmi, iespēju robežās tika veikta darbinieku vertikālā un 

horizontālā karjeras attīstība, galvenokārt veicot ierēdņu pārcelšanu augstākā amatā atbilstoši 

kompetencei uz ierēdņa prombūtnes laiku. 

 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību  

 

Lai informētu sabiedrību par VRAA darbību, 2011.gadā tika veiktas dažādas 

aktivitātes mērķa grupu informēšanai. Tika rīkoti apmācību un informatīvie semināri, 

konferences, tika sniegtas atbildes gan uz pašvaldību, gan NVO pārstāvju jautājumiem, gan 

sniegtas atbildes uz žurnālistu un citu interesentu jautājumiem. Ir notikušas preses 

konferences un veidoti televīzijas un radio sižeti, kuros piedalījies VRAA vadība un 

speciālisti. 

 

4.1. Sabiedrības informēšana 

 

VRAA informatīvie un izglītojošie pasākumi tika organizēti pašvaldību, valsts 

iestāžu, NVO, kā arī uzņēmumu pārstāvjiem. Šajā laika periodā kopumā ir notikuši 29 dažādi 

semināri, diskusijas, konferences un citi pasākumi. 

2011.gadā tika rīkoti vairāki informatīvie un apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem par 

VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm un ikgadējā konference par Latvijas līdzšinējo 

pieredzi ES fondu apguvē un labo praksi: 

 Praktiskais seminārs „Projektu iesniegumu sagatavošanas jautājumi ERAF 3.6.2.1. 

aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” (Rīgā, 20.04.2011.); 

 Praktiskais apmācību seminārs aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem” projektu īstenotājiem (Rīgā, 20.06.2011.);  

 Trīs praktiskie apmācību semināri aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem”, projektu īstenotājiem (Cēsīs, 21.07.; Preiļos, 

11.08.; Kuldīgā, 18.08.2011.); 

 Seminārs novadu pašvaldībām „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” 

(Sigulda, 23.09.2011.); 

 Pieci semināri pašvaldību pārstāvjiem par VRAA administrētajām ES fondu 

aktivitātēm „Vai Tavs kaimiņš zina....?” (Jūrmalā, 20.09.; Liepāja, 22.09.; 

Daugavpils, 27.09.; Valmiera, 29.09.; Jelgava, 04.10.2011.); 
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 Pieci reģionu izaugsmes foruma semināri „Mana nākotne – manā varā!” (Aizkrauklē, 

27.10.; Līvānos, 03.11.; Valmierā, 09.11.; Ventspilī 16.11.; Rīgā 23.11.2011.); 

 

Kā ik gadu arī 2011.gadā notika konference „Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas un valsts reģionālā attīstības aģentūras pieredze ES fondu 

administrēšanā: ieviešanas izaicinājumi un labā prakse” (30.11. – 01.12.2011.). 

 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros pašvaldību pārstāvjiem notika 

projekta noslēguma seminārs „Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta 

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos 

atbalsta pasākumus aktualitātes”, kas norisinājās 2011.gada 1.jūnijā. 

 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izveidošanas projekta 

ietvaros VRAA sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, Kuldīgas un Cēsu pašvaldībām ir 

piedalījusies 4 citu iestāžu organizētos semināros, kuros pašvaldību darbinieki tika 

iepazīstināti ar veidojamo Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmu un tās 

reģionālās attīstības indikatoru moduli.  

 

Eiropas e-prasmju nedēļas ietvaros notikuši pieci informatīvi pasākumi par portālu 

www.Latvija.lv un portālā pieejamajiem e-pakalpojumiem: 

 28.02.2011. – jauniešu apaļā galda interaktīvā diskusija „Jauniešiem svarīgās e-

prasmes un pakalpojumi”; 

 02.03.2011. – Ventspils Pārventas bibliotēkā seminārs "e-iespējas ikvienam no 

mums"; 

 03.03.2011.– Ozolnieku novada Informācijas centrā seminārs „Iespējas portālā 

ww.Latvija.lv”; 

 04.03.2011. - Gulbenes bibliotēkā seminārs „Vienotais pakalpojumu portāls 

www.Latvija.lv”. 

 

VRAA pārstāvji 2011.gada novembrī piedalījās e-Pārvaldes ministru konferencē  

"Borderless eGovernment Services for Europeans", kas notika Polijas pilsētā Poznaņā un ko 

organizēja Eiropas Komisija un Polija kā Eiropas Savienības prezidējošā. Konferences 

ietvaros notika arī  izstāde, kurā VRAA iepazīstināja ar Latvijas sasniegumi e-pārvaldes 

attīstībā.  

 

VRAA organizēja divus informatīvos seminārus par EIS aktualitātēm "Centralizētie 

publiskie iepirkumi - izmaiņas tiesību aktos un citas aktualitātes" (Rīgā, 27.01.; 01.02.2011.). 

 

Par ikgadēju pasākumu ir kļuvis pārskata „Reģionu attīstība Latvijā” atvēršanas 

pasākums un diskusija par pašvaldību attīstības tendencēm un iespējām nākotnē. 2011.gadā 

tika prezentēts pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2010” (02.09.2011.). Pārskats „Reģionu 

attīstībā Latvijā 2010” ir vienīgais pētījums, kas dod iespēju salīdzināt un analizēt 

informāciju par plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu attīstības tendencēm 

dažādos griezumos. Šis ir pirmais izdevums, kurā tiek analizēta Latvijas administratīvo 

teritoriju attīstība pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas. Īpaša uzmanība 

izdevumā veltīta demogrāfiskās situācijas analīzei Latvijā. 

 

Kopš 2004.gada tiek uzturēta interneta mājas lapa www.vraa.gov.lv, kurā regulāri 

tiek ievietota un atjaunota informācija par VRAA aktualitātēm, nodrošināta iespēja sekot 

līdzi ES fondu iesniegto projekta iesniegumu vērtēšanai, pieteikties dalībai semināros un 

citos VRAA organizētajos pasākumos, pieejami semināru un prezentāciju materiāli. Mājas 

lapā tika ievietotas vairāk nekā 200 aktualitātes, kā arī regulāri tika papildināta 
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pamatinformācija (informācija par izsludinātajiem iepirkumiem, lēmumiem, noslēgtajiem 

līgumiem, darba piedāvājumi, informācijas par pārrobežu sadarbības sekretariātu 

aktualitātēm u.c.). Mājaslapas apmeklētāju statistika pēdējos gados ir pieaugusi - 2011.gadā 

tie bija 176 959 apmeklējumi, no kuriem 45 110 ir unikāli apmeklējumi (2010.gadā 

39 941unikāls apmeklējums). 

 

Pārskata periodā medijiem ir izsūtītas 62 preses relīzes par ERAF aktivitātēm, 

elektronisko iepirkumu sistēmas jaunumiem, e-pakalpojumiem, skolēnu pārvadājumu 

izdevumu kompensāciju, Latvijas – Šveices sadarbības programmu, IPP projektu, ESPON 

kontaktpunkta darbību, un citiem VRAA kompetencē esošiem jautājumiem. VRAA medijos 

ir pieminēta vairāk nekā 300 reižu – ziņās, publikācijās nacionālajā un reģionālajā presē, ziņu 

portālos LETA, BNS, delfi.lv, nra.lv, diena.lv, u.c., kā arī radio un televīzijas kanālos.  

 

Pārskata periodā ir izdotas divas „VRAA Fondu ziņas” elektroniskā formātā, par 

VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm un īstenoto projektu aktualitātēm.  

Sabiedrības informēšanai sadarbībā ar Latvijas televīzijas pirmo kanālu tika sagatavoti un 

pārraidīti 20 raidījumi „ES Latvijas reģionos” un 15 raidījumi Latvijas radio 1. un 4.kanālā, 

kuros informēja par ES fondu projektu labās prakses piemēriem. Noslēdzot Norvēģijas 

finanšu instrumenta grantu shēmu „Īstermiņa ekspertu fonds” tika sagatavoti un pārraidīti trīs 

noslēguma sižeti par īstenotajiem projektiem.  

 

Tāpat tika pārraidīti noslēguma video sižeti par Latvijas – Šveices sadarbības 

programmu „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to 

saistītos atbalsta pasākumus” un divi video sižeti par BSR Innoreg projekta aktualitātēm. 

 

2011.gadā notika aktīva komunikācija ar sociālo tīklu starpniecību. VRAA profila 

YOUTUBE kanālā ievietoti 20 raidījumi „ES Latvijas reģionos”, trīs noslēguma sižeti par 

Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros īstenotajiem projektiem, septiņi video stāsti par 

VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm, viens noslēguma sižets par Latvijas - Šveices 

sadarbības programmu „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, divi video par BSR Innoreg projekta 

aktualitātēm, viens sižets par e-pakalpojumu „Vienotā pieteikšanās pamatstudijām” un trīs 

video par www.Latvija.lv sniegtajiem e-pakalpojumiem. VRAA savā ikdienas komunikācijā 

ar sabiedrību lieto mikroblogošanas portālu Twitter.com, kurā tiek vēstīts par svarīgākajiem 

notikumiem un aktualitātēm. Klientu ērtībai sociālo tīklu banneri ir pieejami VRAA mājas 

lapā ar tiešu piekļuvi informācijas resursiem internetā.  

 

Sadarbībā ar SIA „Grupa 93” VRAA ir sagatavojusi „Rokasgrāmatu pašvaldībām 

darbam ar ES fondiem”. Rokasgrāmata ir noderīgs informatīvs un skaidrojošs materiāls 

pašvaldību un plānošanas reģionu projektu speciālistiem darbā ar ES fondu projektiem. Šajā 

rokasgrāmatā aktualizēta jau iepriekšējā izdevumā iekļautā tematika, papildinot ar projektu 

speciālistu pieredzi. Rokasgrāmata pieejama elektroniskā formātā VRAA mājas lapā 

www.vraa.gov.lv. 

 

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti 

 

 2011.gada nogalē VRAA sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Factum” veica pētījumu 

„Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa gru-

pās, kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai dar-

bam ar ES fondiem”, lai noskaidrotu VRAA sniegto pakalpojumu kvalitātes vērtēju-

http://www.vraa.gov.lv/
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mu. Pētījuma ietvaros tika aptaujātas Latvijas pašvaldības, NVO un plānošanas reģio-

nu pārstāvji. 

 Iegūtie rezultāti apliecina, ka VRAA savā darbībā veiksmīgi realizē organizācijas no-

teiktos mērķus. Mērķa grupu vidū VRAA tiek novērtēta kā kompetenta pārvaldes ie-

stāde, kuras darbība palīdz pašvaldībām Eiropas Savienības fondu un citu finanšu ins-

trumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Sadarbībā ar pašvaldību darbiniekiem VRAA 

strādā saskaņā ar izvirzītajām vērtībām - godprātīgu un profesionāla darbību, uz 

klientu orientētu pieeju, objektivitāti lēmumu pieņemšanas procesā. Iegūtie rezultāti 

ir nepārprotams apliecinājums VRAA sekmīgas komunikācijas organizēšanai. Neska-

toties uz augsto novērtējumu no sadarbības partneru puses, VRAA, izvērtējot snieg-

tos priekšlikumus, turpina pilnveidoties un paaugstināt savu pakalpojumu kvalitāti. 

 

 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

Pārskata periodā ir turpināta aktīva sadarbība ar  Latvijas pašvaldību savienību (LPS). 

VRAA gatavoja informāciju par kompetencē esošiem jautājumiem publicēšanai LPS 

informatīvajā biļetenā un izdevumā „LOGS”.  

NVO pārstāvji ir aktīvi piedalījušies VRAA rīkotajos semināros, konferencēs un dar-

ba grupās - informatīvajos pasākumos par elektronisko pakalpojumu attīstību Latvijā un 

ESPON kontaktpunkta aktualitātēm, gan 1.līmeņa finanšu kontroles semināros.  

VRAA regulāri ievieto informāciju savā mājas lapā, tajā skaitā, publicē veiktos pētījumus, 

kas ir publiski pieejami un ir izmantojami NVO darbībā. 

Kā ik gadu arī 2011.gadā VRAA piedalījās Ēnu dienā, ko organizē Junior Achievement 

– Young Enterprise Latvija jeb JA-YE Latvija, kas ir sabiedriskā labuma organizācija un 

biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. Ēnu dienas ietvaros jauniešiem bija iespēja sekot 

VRAA direktora darbam un iegūt jaunas zināšanas. 

 

 

5. Plānotie pasākumi 2012. gadā 
 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 

 Grantu shēmas „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās” projektu pēcmaksājumu pārskatu pārbaudes un pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās. 

 Valsts budžeta finansētu programmu un apakšprogrammu pašvaldībām ieviešana un 

uzraudzība: 

1. „Mērķdotācijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas  plānojumu 

un to grozījumu izstrādei”; 

2. „Mērķdotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datoru”. 

 

 Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu aktivitātes „Autobusu iegāde skolēnu 

pārvadāšanai novadu pašvaldībām” un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 

projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar 

to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros iegādāto skolēnu autobusu izmantošanas 

uzraudzība. 
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 ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda sekojošu aktivitāšu ieviešana, 

finansējuma administrēšana un kontrole: 

1. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros”; 

2. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”; 

3. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”; 

4. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”; 

5. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”; 

6. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 

7. „Speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”; 

8. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 

 

 Vienotāja valsts un pašvaldību pakalpojkumu portālā latvija.lv tiks uzlaboti publisko 

pakalpojumu apraksti un nodrošināta darbība 42 jau esošien vairākiem jaunajiem e-

pakalpojumiem. 

 

 Tiks turpināts attīstīt un nodrošināt  "Vienotā uzņemšana augstskolās" e-pakalpojumu 

darbību portālā www.Latvija.lv . 

 

 Paredzēta ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības II 

kārtas projekta īstenošana. 

 

 Tiks veikts teritoriju attīstības līmeņa un teritoriju attīstības līmeņa izmaiņu indeksu 

aprēķins pēc 2011.gada datiem, kā arī sagatavot gadskārtējs pārskats „Reģionu 

attīstība Latvijā 2011”. 

 

 2012. gadā turpināsies darbs pie Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) 

izstrādes, nepieciešamo rādītāju padziļinātas analīzes, atvasināto rādītāju 

aprēķināšanas, pilnībā izstrādāta projektā paredzētā moduļa funkcionalitāte – 

nodrošināta datu uzkrāšana, meklēšana, pārlūkošana un atspoguļošana specifiskām 

lietotāju grupām piemērotā veidā. Plānots, ka RAIM pilnvērtīgi sāks funkcionēt 

2012.gada rudenī. 

 

 VRAA turpinās īstenot šādus ERAF projektus: 

1. Ieviest ekspluatācijā Ģeotelpisko datu savietotāju; 

2. izstrādāt un ieviest Ģeotelpiskās informācijas portāla  www.geolatvija.lv pirmo 

kārtu, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem iepazīties ar pieejamo ģeotelpisko 

informāciju un apkalpēm; 

3. izveidot un ieviest jaunu koplietošanas moduli, kurš nodrošina ārējiem e-

pakalpojumu portāliem maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem ar 

internetbankas starpniecību; 

4. ieviest portālā www.Latvija.lv jaunus autentifikācijas pakalpojuma sniedzējus; 

5. sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas Centu, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Ceļu satiksmes drošības direkcija 

ieviest ekspluatācijā e-pakalpojumu “Administratīvo sodu nomaksas pārbaude “; 

6. ieviest ekspluatācijā Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas vidi; 

7. izveidot un ieviest jaunu koplietošanas moduli „e-parakstītājs”, kurš nodrošina 

elektronisko dokumentu parakstīšanu un paraksta pārbaudi; 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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8. izveidot un ieviest ekspluatācijā Reģionālās attīstības indikatoru uzraudzības un 

novērtēšanas moduli; 

9. izveidot e-pakalpojumu un izvietot portālā www.Latvija.lv saskaņā ar Iesnieguma 

likuma grozījumiem. 

 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 

VRAA prioritāte ES fondu un citu finansējuma avotu ieviešanā un uzraudzībā 2012.gadā ir 

procesa vienkāršošana un darbības kapacitātes paaugstināšana, nodrošinot aizvien efektīvāku 

un ātrāku finansējuma apguves procesu.  

 

2012. gadā VRAA plānotie galvenie uzdevumi un pasākumi ir šādi: 

 

 ES fondu tehniskās palīdzības projekta 2012. – 2015.gadam īstenošana. 

 

 Turpināt ERAF un ESF aktivitāšu ieviešanu. 

  

 Īstenot valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta 

instrumenti” pasākumus: 

1. „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai”; 

2. „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un 

datoru izmantošanai”. 

 

 Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu aktivitātes „Autobusu iegāde skolēnu 

pārvadāšanai novadu  pašvaldībām” un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 

projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un 

ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros iegādāto skolēnu autobusu 

izmantošanas uzraudzība. 

 Ieviest Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” aktivitātes. 

 

 Noslēgt vienošanās un uzsākt šādu jaunu ERAF projektu īstenošanu: 

1. fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar 

Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint); 

2. elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes 

attīstība; 

3. "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem 

izveidošana"; 

4. Centralizēts iesniegums (jautājums) valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, 

izmantojot portālu www.Latvija.lv; 

5. vienotas darbavietas izveidošana fiziskām un juridiskām personām saziņai ar 

valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm; 

6. ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un 

teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu. 

 

 Pabeigt Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) 

reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) izveidi un nodrošināt tā darbību. 

 

 Izstrādāt metodoloģijas priekšlikumus teritoriju attīstības novērtēšanai, izmantojot 

RAIM iekļautos attīstību raksturojošos rādītājus un no tiem atvasinātus indikatorus. 

http://www.latvija.lv/
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 Sagatavot priekšlikumus RAIM tālākai attīstībai - datubāzes un analītiskās 

funkcionalitātes paplašināšanai. 

 

  Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība - reizi pusgadā veikt EIS efektivitātes 

novērtēšanu, kā arī turpināt to attīstīt un uzlabot. Paplašināt EIS sadarbību ar preču 

ražotājiem, īpašu uzmanību veltot Latvijas reģionu uzņēmējiem. Regulāri veikt EIS 

lietotāju – pircēju un piegādātāju apmācības. 

 

 EIS ieviesīs „reģionālo principu”, lai atvieglotu reģionālajiem uzņēmējiem dalības 

nosacījumus EIS. Plānots izveidot divus jaunus preču e-katalogus: asmens serveri 

un demonstrāciju iekārtas. 

 

 ESPON kontaktpunkta pamatfunkciju veikšana un projektu aktivitātes – NORBA 

projekta noslēguma pasākumi un aktivitātes, CaDEC projekta sintēzes ziņojuma 

sagatavošana par Latvijai aktuāliem ESPON konceptiem un ESPON ENECON 

projekta aktivitāšu uzsākšana. 

 

 VASAB sekretariāta plānotie pasākumi: 

1. Jūras telpiskās plānošanas ieviešana reģionā;  

2. Reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana;  

3. Pilsētu tīklojuma un pilsētu - lauku sadarbības veicināšana;  

4. Reģiona integrētas attīstības un telpiskās plānošanas popularizēšana. 

 

 Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu birojs turpinās sniegt 

informāciju par šādām ES Teritoriālās sadarbības programmām un to aktualitātēm : 

1. Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam (http://eu.baltic.net); 

2. Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma (www.centralbaltic.eu); 

3. Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma (www.estlat.eu); 

4. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (www.latlit.eu); 

5. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

(www.estlatrus.eu). 

 

 

5.3. VRAA finanšu saistības un iespējamie aktīvi 

VRAA īstermiņa finanšu saistības uz pārskata gada beigām sastāda Ls 994959, t.sk. 

īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu 

finansētiem pasākumiem Ls 635190. 

VRAA zembilances saistības programmā „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” uz pārskata 

gada beigām sastāda Ls 1836, tajā skaitā, saistības un finansējums nacionāliem projektiem 

„Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” no 2005.gada līdz 2008.gadam –  Ls 1310, 2009.gadā – 

Ls 330, 2012.gadā – Ls 196. 

 

VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu, 

saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013.gada finansēto projektu aktivitātēm: 

 Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai par Ls 156909; 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros par Ls 1425215; 

http://www.latlit.eu/
http://www.estlatrus.eu/
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 Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai attīstībai par Ls 49365355; 

 Rīgas pilsētas ilgspējīga attīstība par Ls 6211516. 

 

VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu, 

saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto Eiropas 

Sociālā fonda 2007. – 2013.gada finansēto projektu aktivitātēm: 

 Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem par Ls 679301; 

 Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana par Ls 1055926. 

 

VRAA zembilancē uzrādīti iespējamie aktīvi, kuri var rasties pēc nākotnes notikumu 

notikšanas, saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013.gada finansēto projektu 

aktivitātēm, kuras apgūst VRAA: 

 Pašvaldības funkciju atbalsta sistēmas izveide par Ls 2108041; 

 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība par Ls 69493; 

 E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība par Ls 1315808; 

 Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar 

portālu par Ls 1585099; 

 Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas (TAPIS) izveide par Ls 1944408; 

 Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide par Ls 

1345296. 

 

 

 

 


