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 Priekšvārds 

 

Godātie 2014.gada pārskata lasītāji! 

Kā ik gadu Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir sagatavojusi pārskatu par iepriekšējā gadā 

paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem, īstenojot savas funkcijas. 

Aizvadītais gads bija aktīvs un rezultatīvs VRAA pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu 

aktivitāšu ieviešanā, Latvijas - Šveices sadarbības programmas īstenošanā, kā arī „Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam”programmas un „Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014.gadam” programmas īstenošanā. 

Pagājušajā gadā VRAA uzsāka administrēt ERAF aktivitāti, „Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība”. Tās ietvaros tika noslēgtas 76 vienošanās ar pašvaldībām par publisko interneta 

pieejas punktu attīstību. Līdz ar to no nākamā gada vēl lielākam iedzīvotāju skaitam būs 

pieejams bezmaksas internets. 

VRAA turpināja administrēt „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 

perioda programmu „Nacionālā klimata politika”” un „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–

2014.gada perioda programmu "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 

Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”” projektus. 

Pārskata periodā „Nacionālās klimata politikas” programmā, atbilstoši administratīvajiem un 

kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tika izvērtēti 86 projektu iesniegumi. 

Esam gandarīti par Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” rezultātiem. Ar Šveices 

valdības atbalstu 57 novadu pašvaldību 115 izglītības iestādēs tika uzstādītas ugunsdrošības 

sistēmas. Rūpējoties par skolu jaunatnes izglītošanu par ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

jautājumiem, VRAA sadarbībā ar SIA „Aurum IT” uzsāka interaktīvās datorspēles „Drošā 

diena” izstrādi. 

Pārskata periodā mūsu darbs tika vērsts arī uz valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 2014.gadā ir pieaudzis e-pakalpojumu skaits. 

VRAA ieviesa 28 jaunus e-pakalpojumus un līdz gada beigām portālā www.Latvija.lv bija 

pieejami 93 e-pakalpojumi. Populārākie e-pakalpojumi 2014.gadā bija „Dzīves vietas 

deklarācijas iesniegšana”, „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” un 

„Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”. 

Arvien vairāk iestāžu izmanto Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS). Salīdzinot ar 2013.gadu, ir 

pieauguši visi EIS darbības rādītāji. Apgrozījums ir pieaudzis par 48% un sasniedz 45,9 

miljonus eiro, piegāžu skaits palielinājies par 12%. Esam atvēruši trīs jaunus pilotprojektu 

katalogus un atjaunojuši 16 katalogus. 

Esam gandarīti par paveikto un pārliecināti, ka šis pārskats ļaus izvērtēt gan mūsu veikumu un 

sasniegtos mērķus. 

Rinalds Muciņš, 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors 

 

http://www.latvija.lv/
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Saīsinājumi 

 

CBR – Centrālais Baltijas jūras reģions 

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ESPON – Eiropean Spatial Planning Observation Network (Eiropas Teritoriālās attīstības un 

kohēzijas novērošanas tīkls) 

ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma 

LR – Latvijas Republika 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

MK – Ministru kabinets 

NVO – Nevalstiska organizācija 

PFAS – Pašvaldību funkciju atbalsta sistēma 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PVIS – Pašvaldību vienotā informācijas sistēma 

RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis 

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 

 

 

1.1. VRAA juridiskais statuss 

 

Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra” (VRAA) ir vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura darbojas, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „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 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo valsts, 

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā 

arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu un 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; 

 analizē un novērtē statistisko informāciju reģionālās attīstības jomā, kā arī organizē 
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statistisko datu strukturētu uzglabāšanu; 

 koordinē Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) pētnieciskās 

sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par Eiropas telpiskās plānošanas 

novērošanas tīkla (ESPON) programmas projektu starpziņojumiem un gala ziņojumiem; 

 nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, 

uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, šīs 

sistēmas 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 iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem; 

 izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības un 

elektroniskās pārvaldes jomā; 

 nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina Latvijas valsts portāla un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un 

attīstību; 

 nodrošina centralizēto publisko pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko pakalpojumu 

attīstīšanā; 

 īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos 

projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas 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 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, analītisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu 



7 

 

sekretariātiem. 

 

VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus darbības virzienus: 

 

 valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu 

ieviešana; 

 Eiropas teritoriālās sadarbības 2007.-2013. gadu plānošanas perioda programmu 1.līmeņa 

finanšu kontroles nodrošināšana; 

 starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana; 

 dalība starptautiskos projektos; 

 e-pārvaldes attīstība; 

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

 valsts informācijas sistēmu savietotāja, tai skaitā ģeotelpisko datu savietotāja un 

publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides darbības 

nodrošināšana; 

 Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības 

nodrošināšana un attīstība; 

 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās Reģionālās attīstības 

indikatoru moduļa darbības nodrošināšana un attīstība; 

 Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls www.geolatvija.lv darbības 

nodrošināšana un attīstība; 

 centralizēto iepirkumu veikšana; 

 elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība. 

 

Pārskata periodā VRAA turpināja īstenot šādas ES fondu, valsts un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu atbalsta programmas: 

 

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

administrēšana: 

o „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”; 

o „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”; 

o „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”; 

o „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros”; 

o „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”; 

o „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;  

o „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”; 

http://www.latvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/
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o „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 

o „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 

 Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 

skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības 

reformas rezultātā” uzraudzība;  

 Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu 

īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” 

uzraudzība un „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs” īstenošanā un uzraudzībā. 

 valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

pasākuma „Mērķdotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus” īstenošana. 

 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmu 

„Nacionālā klimata politika”” un „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada 

perioda programmu "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas 

un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”” projektu 

administrēšana. 

 

Minēto programmu īstenošanā VRAA veica šādus pasākumus: 

 

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

projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem; 

 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; 

 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 fondu un Kohēzijas fonda vadības 

informācijas sistēmu; 

 informēšanu un publicitāti. 

 

Attīstot e-pārvaldi, 2014. gadā VRAA pabeidza īstenot šādus ERAF projektus: 

 

 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”; 

 „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 
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pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1. kārta”; 

 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide – 1. kārta”; 

 „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide – 2. kārta”; 

 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana 

eiro ieviešanai”. 

 

VRAA 2014.gadā turpināja īstenot šādus e-pārvaldes jomas ERAF projektus: 

 

 „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 ieviešana novados – 2. kārta”; 

 „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana”. 

 

Lai sniegtu kvalitatīvus e-pārvaldes pakalpojumus, VRAA nodrošināja Vienotā valsts un 

pašvaldību pakalpojumu portāla www.Latvija.lv (t.sk. portālā izmitināto 93 e-pakalpojumu 

darbību), Valsts informācijas sistēmu savietotāja (t.sk. ģeotelpisko datu savietotājs, publiskās 

pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide, koplietošanas komponentes „Vienotā 

pieteikšanās” un „Maksājumu modulis”), Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 

www.geolatvija.lv, Reģionālās attīstības indikatoru moduļa, Valsts informācijas sistēmas 

darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un Elektronisko iepirkumu sistēmas darbību. 

 

1.4. Galvenie pārskata gada uzdevumi 

 

Pārskata gadā VRAA nodrošināja ES fondu, valsts un citu finanšu instrumentu programmu 

īstenošanu atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi:  

 

 ES fondu finansēto aktivitāšu ieviešana; 

 valsts budžeta finansēto programmu ieviešana un uzraudzība; 

 analītiskā darbība reģionālās attīstības jautājumos; 

 Eiropas Savienības 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu, transnacionālās 

un starpreģionu sadarbības 2007.-2013. gadu plānošanas perioda programmu projektu 

1.līmeņa kontroles veikšana; 

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

sistēmu savietotāja darbības nodrošināšana un attīstība; 

http://www.latvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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 koplietošanas moduļa “Maksājumu modulis” ieviešana un pilnveidošana; 

 valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība; 

 elektronisko iepirkumu sistēmas darbības pilnveidošana; 

 starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzņemošās institūcijas 

funkciju nodrošināšana; 

 dalība starptautiskajos projektos; 

 ESPON kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšana. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) 

 (eiro) 

Nr. p.k.  Gada sākumā Gada beigās 

1. Aktīvi: 73 594 250 60 626 388 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 12 770 072 12 612 592 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 60 824 177 46 013 796 

2. Pasīvi: 73 594 250 60 626 388 

2.1. Budžeta izpildes rezultāts 69 477 019 58 174 921 

2.2. Kreditori 4 117 230 2 451 467 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā  

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

895 274 943 943 943 943 

1.1. Dotācijas 895 274 943 943 943 943 

2. Izdevumi (kopā): 892 664 943 943 895 238 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 875 789 801 068 753 313 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 875 789 801 068 753 313 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  16 875 142 875 141 925 
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 32.00.00 „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

 izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

1 783 494 2 538 553 2 538 553 

1.1. Dotācijas 1 783 494 2 538 553 2 538 553 

2. Izdevumi (kopā): 1 762 025 2 538 553 2 471 191 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 762 025 2 257 288 2 194 284 

2.1.1. Subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

 

- 

 

- 

 

- 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 762 025 2 257 288 2 194 284 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  184 572 281 265 276 907 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 62.06.00 ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  

 projekti (2007. - 2013.)” 

 (eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

72 459 790 57 282 994 57 282 994 

1.1. Dotācijas 72 459 790 57 282 994 57 282 994 

2. Izdevumi (kopā): 71 515 098 57 282 994 56 014 294 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 030 543 1 097 989 767 857 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 030 543 1 097 989 767 857 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  70 484 555 56 185 005 55 246 437 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu  

un pasākumu īstenošana (2007. - 2013.)” 

 (eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

Pārskata gadā 

Apstiprināts Faktiskā izpilde 
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izpilde) likumā 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

463 217 137 326 137 326 

1.1. Dotācijas 463 217 137 326 137 326 

2. Izdevumi (kopā): 463 217 137 326 137 325 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 463 217 137 326 137 325 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 463 217 137 326 137 325 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 69.00.00 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 

pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

 izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

728 917 646 642 581 142 

1.1. Dotācijas 374 037 257 465 257 465 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 354 880 362 814 311 419 

1.4. Transferti  26 363 12 258 

2. Izdevumi (kopā): 1 701 981 2 280 178 1 640 812 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 681 526 2 248 736 1 621 496 

2.1.1. Subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

381 000 515 415 338 578 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 300 526 1 733 321 1 282 918 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  20 455 31 442 19 316 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošana 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

923 895 968 399 968 399 

1.1. Dotācijas 918 565 968 399 968 399 



13 

 

1.4. Transferti 5 330   

2. Izdevumi (kopā): 878 185 968 399 851 053 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 857 366 956 162 848 772 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 857 366 956 162 848 772 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  20 819 12 237 2 281 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

 izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

73 103 183 028 183 028 

1.1. Dotācijas 73 103 139 498 139 498 

1.2. Citi pašu ieņēmumi  43 530 43 530 

2. Izdevumi (kopā): 33 001 183 028 159 336 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 33 001 183 028 159 336 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 33 001 183 028 159 336 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem -   

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības  

programmas projekti (2007. – 2013.) 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

 izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

1 838 441 1 582 453 1 576 827 

1.1. Dotācijas 1 811 377 1 442 055 1 442 055 

1.4. Transferti 27 064 140 398 134 772 

2. Izdevumi (kopā): 416 833 1 582 453 1 492 960 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 146 181 96 055 71 615 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 146 181 96 055 71 615 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 270 652 1 486 398 1 421 345 
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Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

 līdzfinansētie projekti (2007. – 2013.)” 

(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

 izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

336 646 200 303 207 783 

1.1. Dotācijas    

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 336 646 200 303 207 783 

2. Izdevumi (kopā): 221 072 625 530 271 713 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 220 491 622 530 270 283 

2.1.1. Subsīdijas dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

 7 155 7 154 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 220 491 615 375 263 129 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 581 3 000 1 430 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

programmai 96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 

2015.gadā(eiro) 

Nr. 

p.k. 

 Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

 izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

75 905 121 991 121 991 

1.1. Dotācijas 75 905 121 991 121 991 

2. Izdevumi (kopā): 67 702 121 991 106 781 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 63 087 121 991 106 781 

2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi 63 087 121 991 106 781 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  4 614   
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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 

 

Mērķdotācijas pašvaldībām  

 

Valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros 

2014.gadā VRAA realizēja pasākumu „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

bezmaksas interneta un datoru izmantošanai”. Saskaņā ar MK 2014.gada 15.aprīļa  noteikumiem 

Nr. 198 „Kārtība, kādā 2014.gadā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez 

maksas izmantot internetu un datorus ” 110 novadu pašvaldībām un 9 republikas pilsētu 

pašvaldībām 2014. gadā tika piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 451 015 eiro apmērā. 

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

 

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

deviņām ES fondu finansētām aktivitātēm.  

 

1. ESF aktivitāte „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”” šī aktivitāte tiek īstenota ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases veidā, un VRAA nodrošina pilnu projekta administrēšanas ciklu. 

 

2014. gadā VRAA turpināja aktivitātes administrēšanu par pirmās, otrās, trešās un ceturtās 

projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem un jauni 

projektu iesniegumi netika apstiprināti. 

 

Pārskata periodā VRAA veica 126 apstiprināto projektu uzraudzību. Aktivitātes ietvaros 

finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 20 384,03 eiro. VRAA veica 4 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros tika pabeigti 5 projekti un kopā aktivitātes ietvaros pabeigti 

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

pabeigtie projekti 2014.gadā 

 

 

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

īstenojamo un pabeigto projektu sadalījums  

pa plānošanas reģioniem 

 

 

  

Latgales 
reģions 

22 

Zemgales 
reģions 

23 

Kurzemes 
reģions 

19 

Vidzemes 
reģions 

28 

Rīgas 
 reģions 

34 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(eiro) 

Speciālistu piesaiste Jaunjelgavas novadam Jaunjelgavas 

novada dome 

24 851,71 

Projektu vadītāja piesaiste Krimuldas novada 

izaugsmei un administratīvās kapacitātes 

paaugstināšanai 

Krimuldas novada 

dome 

26 323,13 

Speciālista piesaiste Ķekavas novadam Ķekavas novada 

pašvaldība 

26 096,95 

Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada 

pašvaldības administrācijas kapacitātes 

stiprināšanai 

Pāvilostas novada 

pašvaldība 

25 358,72 

Speciālistu piesaiste Salacgrīvas novada 

pašvaldībā 

Salacgrīvas 

novada dome 

26 323,13 
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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. 

 

2014. gadā VRAA turpināja aktivitātes administrēšanu un veica pirmās atlases kārtas ietvaros 

apstiprināto 71 projektu uzraudzību. Jauni projektu iesniegumi netika apstiprināti. 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu  

116 940,45 eiro. VRAA veica 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Pārskata periodā tika pabeigti 20 aktivitātes projekti un kopā līdz 2014.gada beigām tika pabeigti 

68 projekti.  

 

ESF aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” pabeigtie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Aglonas novada teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Aglonas novada dome 51 154,92 

Amatas novada Attīstības programmas 

2013.-2019.gadam un Teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde 

Amatas novada 

pašvaldība 

34 923,52 

Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas 

dome 

35 571,80 

Dobeles novada teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Dobeles novada 

pašvaldība 

47 632,11 

Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde - 

Durbes novada pašvaldības 

administratīvās un attīstības kapacitātes 

stiprināšana 

Durbes novada dome 56 600,24 

Garkalnes novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrāde 

Garkalnes novada dome 46 820,73 

Grobiņas novada ilgtermiņa attīstības 

plānošanas kapacitātes stiprināšana 

Grobiņas novada dome 34 362,45 
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Jaunjelgavas novada teritorijas attīstības 

plānojuma izstrāde 

Jaunjelgavas novada 

Dome 

31 496,49 

Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 

plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai 

un līdzsvarotai ekonomiskai novada 

attīstībai 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

40 247,59 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrāde 

Kārsavas novada 

pašvaldība 

57 983,06 

Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas 

plānojumu izstrāde 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 

66 421,21 

Ķeguma novada attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana 

Ķeguma novada Dome 45 880,90 

Mazsalacas novada pašvaldības attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Mazsalacas novada 

pašvaldība 

40 076,14 

Mālpils novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrāde 

Mālpils novada dome 29 965,74 

Pārgaujas novada Attīstības programmas 

2013.-2019.gadam un Teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde 

Pārgaujas novada 

pašvaldība 

32 872,39 

Teritorijas attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana Salaspils 

novadā kvalitatīva vietēja līmeņa 

teritorijas attīstības plānošanas procesa 

nodrošināšanai 

Salaspils novada Dome 58 954,81 

Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas 

attīstības programmu izstrāde 2014-2020 

Skrundas novada 

pašvaldība 

67 915,81 

Smiltenes novada pašvaldības attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Smiltenes novada 

Dome 

29 218,38 

Varakļānu novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu izstrāde 

Varakļānu novada 

pašvaldība 

46 863,46 

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde 

Viļakas novadam 

Viļakas novada Dome 17 522,27 

Zilupes novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrāde 

Zilupes novada 

pašvaldība 

57 306,56 

 

 

 

 



19 

 

ESF aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” projektu sadalījums  

pa plānošanas reģioniem 

 

 

 

3. ERAF apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai” 

 

Saskaņā ar MK 2014.gada 10.novembra noteikumiem Nr.700 „Noteikumi par darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2. aktivitātes „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts 

ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”” un MK 2014.gada 28.novembra 

rīkojumu Nr.692  „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājumā” apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz 

aktivitāti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. 

aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai 

attīstībai" ietvaros aktivitātes ietvaros tika pieņemti lēmumi par 21 projekta iesnieguma 

apstiprināšanu turpmākai īstenošanai darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem 

komersantiem” 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai”.  

 

 

 

Latgales 
reģions 

16 

Zemgales 
reģions 

12 
Kurzemes 

reģions 
10 

Vidzemes 
reģions 

16 

Rīgas 
reģions 

17 
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Uz ERAF apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai” pārceltie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta 

kopējās 

izmaksas (eiro) 

Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā 

(1.kārta) 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

178 431,82 

Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas 

administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka 

Balvu novada 

pašvaldība 

3 283 029,90 

Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu 

objektu sasniedzamības nodrošināšanai 

Balvu novada 

pašvaldība 

757 474,07 

Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības 

attīstībai 

Bauskas novada 

dome 

800 309,12 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības 

sekmēšanai 

Daugavpils novada 

dome 

2 731 748,50 

Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta Dobeles novada 

pašvaldība 

814 810,39 

Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu 

infrastruktūras izbūve Jelgavā 

Jelgavas pilsētas 

dome 

6 924 205,04 

Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības 

– Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

7 359 125,70 

Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo 

ielu tīkla rekonstrukcija 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

12 331 482,23 

Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta 

Krāslavas novada 

dome 

4 598 054,36 

Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta 

Krāslavas novada 

dome 

743 034,15 

Kuldīgas pilsētas ielu tīkla uzlabošana Kuldīgas novada 

pašvaldība 

4 643 875,11 

Transporta infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai 

Ludzas pilsētā 

Ludzas novada 

pašvaldība 

4 719 966,61 

Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas 

un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai 

Ludzas novada 

pašvaldība 

1 285 927,91 

Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta Madonas novada 

pašvaldība 

5 954 338,62 
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Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra 

un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai 

Ogres novadā 

Ogres novada 

pašvaldība 

1 849 733,35 

Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības 

sekmēšanai 1.kārta 

Talsu novada 

pašvaldība 

4 541 020,89 

Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības 

veicināšanai novadā 

Valkas novada 

Dome 

596 255,20 

Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz 

Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas, Valmierā 

rekonstrukcija. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

4 591 860,35 

Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils 

novada Piltenē 

Ventspils novada 

pašvaldība 

1 188 364,89 

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestāde 

„Komunālā 

pārvalde” 

12 149 220,84 

 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu  

8 259 951,37 eiro. VRAA veica 2 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto 13 pārcelto projektu 

īstenošana, savukārt 7 no pārceltajiem projektiem bija pabeigti pirms to pārcelšanas uz 

2.3.2.2.3.apakšaktivitāti un 1 projekts tika pabeigts pēc tā pārcelšanas.  

 

Kopā līdz 2014.gada beigām apakšaktivitātes ietvaros ir pabeigti 8 projekti.  

 

ERAF apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai” pabeigtie projekti  

 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā (1.kārta) 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

178 431,82 

Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski 

nozīmīgu objektu sasniedzamības 

nodrošināšanai 

Balvu novada 

pašvaldība 

757 474,07 

Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, Zaļās un tām 

pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

12 331 482,23 
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Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta 

Krāslavas novada 

dome 

743 034,15 

Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas 

pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības 

veicināšanai 

Ludzas novada 

pašvaldība 

1 285 927,91 

Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā 

uzņēmējdarbības veicināšanai novadā 

Valkas novada 

Dome 

596 255,20 

Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas 

tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas 

ielas, Valmierā rekonstrukcija. 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

4 591 860,35 

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta Ventspils pilsētas 

pašvaldības 

iestāde 

„Komunālā 

pārvalde” 

12 149 220,84 

 

4. 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. 

 

2014. gadā, turpinot aktivitātes administrēšanu, VRAA vērtēja septītās projektu atlases kārtas 

ietvaros iesniegto projekta iesniegumu. Ar finansējuma saņēmēju tika noslēgta vienošanās par 

projekta īstenošanu.  

 

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” apstiprinātie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(eiro) 

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā, 2.kārta 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

1 787 431,16 
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Aktivitātes ietvaros VRAA veica 67 apstiprināto projektu uzraudzību, un finansējuma 

saņēmējiem tika veikti maksājumi par kopējo summu 4 303 016,23 eiro. VRAA veica 16 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

Pārskata periodā tika pabeigti 8 aktivitātes projekti un kopā līdz 2014. gada beigām aktivitātes 

ietvaros pabeigti 55 projekti. Pabeigto projektu ietvaros no jauna uzceltas vai paplašinātas 22 

pirmskolas izglītības iestādes, rekonstruētas vai renovētas 61 pirmskolas izglītības iestādes, 

kopumā izveidojot 3209 jaunas vietas bērnudārzos. 

 

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” pabeigtie projekti un jaunuzcelto vai rekonstruēto 

bērnu dārzu skaits 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(eiro) 

Bērnudārzu 

skaits 

Alūksnes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes "Pienenīte" 

rekonstrukcija 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

150 689,88 1 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes 

"Vārpiņa" rekonstrukcija un 

energoefektivitātes paaugstināšana 

Jelgavas pilsētas 

dome 

312 331,94 1 

Madonas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes "Saulīte" 

rekonstrukcija 

Madonas novada 

pašvaldība 

1 530 698,46 1 

Telpu rekonstrukcija Mālkalnes 

prospektā 43, Ogrē, VPII "Saulīte" 

jaunu grupu izveidei 

Ogres novada 

pašvaldība 

266 674,93 1 

Saldus speciālās PII „Cerībiņa” 

piebūves būvniecība 

Saldus novada 

pašvaldība 

227 652,89 1 

Jauna pirmsskolas izglītības iestāde 

Skolas ielā 5, Siguldā 

Siguldas novada 

dome 

1 173 349,48 1 

Bērnudārza rekonstrukcija Rīgas 

ielā 8A 

Smiltenes novada 

dome 

32 013,19 1 

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas 

izglītības iestādes "Kārliena" 

(Rūpniecības ielā 16A, Valmierā) 

infrastruktūras attīstība 

Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

954 395,54 1 
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ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” īstenojamo un pabeigto projektu  

sadalījums pa plānošanas reģioniem 

 

 

Salīdzinot ar 2004. gadu, kad, veidojot ES fondu darbības programmas, tika noteikti aktivitāšu 

uzraudzības rādītāji un rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, 2014. 

gada beigās bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos 

samazinājies par 22,85%. 

 

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” projektu ietvaros renovētās, labiekārtotās, 

jaunuzceltās vai paplašinātās pirmsskolas izglītības iestādes  

sadalījumā pa plānošanas reģioniem 

 

 

Sasniegtie rādītāji līdz 

2014. gada beigām 

 

Rezultāts 

Kurzeme Latgale 

Rīga un 

Rīgas 

reģions 

Vidzeme Zemgale Kopā 

Jaunuzcelto vai 

paplašināto 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skaits 

6 2 6 4 4 22 

Renovēto vai 

labiekārtoto 
11 13 7 21 9 61 

Latgales 
reģions 

11 

Zemgales 
reģions 

12 

Kurzemes 
reģions 

13 

Vidzemes 
reģions 

17 

Rīgas  
reģions 

14 
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pirmsskolas izglītības 

iestāžu skaits 

 

5. ERAF aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

 

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

grammas “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.  

 

2014.gadā VRAA turpināja īstenoto projektu pēcuzraudzību. Aktivitātes ietvaros finansējuma 

saņēmējiem netika veikti maksājumi. Pārskata periodā tika veikta 1 pārbaude projektu 

īstenošanas vietā.  

 

Aktivitātes ietvaros pabeigti visi apstiprinātie 23 projekti. Pabeigto projektu ietvaros ir atbalstīti 

25 alternatīvās aprūpes centri un radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6251 

cilvēkiem.  

 

ERAF aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

pabeigto projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem 

 

 

 

 

 

 

Latgales 
reģions 

3 

Zemgales 
reģions 

6 

Kurzemes 
reģions 

4 

Vidzemes 
reģions 

3 

Rīgas 
 reģions 

7 
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6. 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 darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti “Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” 

aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.  

 

Pārskata periodā kopumā uzraudzīti 92 apstiprinātie projekti, finansējuma saņēmējiem veikti 

maksājumi par kopējo summu 31 558 275,41 eiro un veiktas 23 pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās.  

 

Aktivitātes ietvaros 2014. gadā noslēgtas 4 vienošanās par projektu īstenošanu un veikta projektu 

īstenošanas uzraudzība. 

 

ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” apstiprinātie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras 

attīstība Daugavpils pilsētā 

Daugavpils pilsētas 

dome 

1 143 714,00 

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas 

modernizācijas 2. kārta 

Liepājas pilsētas 

pašvaldība 

2 134 306,00 

Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais 

dzintars” infrastruktūras paplašināšana 

sniegto pakalpojumu piedāvājuma 

daudzveidības attīstībai 

Liepājas pilsētas 

dome 

5 160 982,95 

Uzņēmējdarbības teritoriju un to 

nepieciešamās publiskās infrastruktūras 

attīstība Liepājā 

Liepājas pilsētas 

pašvaldība 

7 120 347,75 

 

Pārskata periodā tika pabeigti 12 aktivitātes projekti un kopā līdz 2014.gada beigām tika pabeigti 

57 projekti.  
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ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” pabeigtie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai 

pieguļošo teritoriju infrastruktūras 

sakārtošana 

Aizkraukles novada 

pašvaldība 

4 654 004,53 

Daugavpils pilsētas satiksmes 

infrastruktūras rekonstrukcija 

Daugavpils pilsētas 

dome 

3 283 267,31 

Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas 

rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana 

Daugavpils pilsētas 

dome 

3 446 901,60 

Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes 

krastmalas sakārtošana 

Jelgavas pilsētas 

dome 

19 924 600,88 

Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to 

saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas 

dzīves telpas un ekonomiskās attīstības 

teritorijas izveide, 1. kārta 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 

2 187 312,54 

Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras 

izveide Liepājā 

Liepājas pilsētas 

pašvaldība 

2 886 552,85 

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” 

rekonstrukcija 

Madonas pilsētas 

dome 

2 131 693,40 

Saldus nomales teritoriju sakārtošana 

ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu 

ielu 

Saldus novada 

pašvaldība 

1 692 305,24 

Uzņēmējdarbības vides un izglītības 

pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus 

pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku 

ielu 

Saldus novada 

pašvaldība 

1 597 433,35 

Kultūras un interešu izglītības 

infrastruktūras atjaunošana Smiltenē 

Smiltenes novada 

dome 

2 829 090,74 

Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos 

1.kārta 

Talsu novada 

pašvaldība 

4 985 991,91 

Valmieras Mūzikas skolas izbūve Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

1 543 889,90 
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ERAF aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” īstenojamo un pabeigto projektu skaits projektu 

sadalījums pa plānošanas reģioniem 

 

 

7. 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 vienošanos slēgšanu un projektu uzraudzību.  

 

Aktivitātes ietvaros noslēgtas divas vienošanās par divu projektu realizāciju – „Maskavas, Krasta 

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

Miera dārza teritorijas revitalizācija”.2014. gadā tika pabeigta 1 projekta „Maskavas, Krasta un 

Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” īstenošana un veikti maksājumi 525 

373,19 eiro apmērā. VRAA veica divas pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

8. 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 „Atbalsts novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai”” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases 

veidā, un VRAA veic pilnu projekta administrēšanas ciklu. 

Latgales 
reģions 

29 

Zemgales 
reģions 

12 

Kurzemes 
reģions 

28 

Vidzemes 
reģions 

23 
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2014. gadā VRAA veica trešās, ceturtās un piektās atlases kārtas ietvaros saņemto projektu 

iesniegumu vērtēšanu. Tika noslēgtas 5 vienošanās par projektu īstenošanu un veikta to 

uzraudzība.  

 

ERAF aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” apstiprinātie projekti 

2014.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža 

ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

5 475 645,10 

Kraujas ielas posma rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Bauskas novada dome 240 501,64 

Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu 

funkcionalitātes uzlabošana 

Grobiņas novada dome 1 308 304,79 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības 

projekta realizācijas (1.kārta) 

Tukuma novada Dome 679 258,00 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības 

projekta realizācijas (2.kārta) 

Tukuma novada dome 656 132,10 

 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 12 353 456,21 

eiro apmērā. VRAA veica divas pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Pārskata periodā tika pabeigti trīs aktivitātes projekti un kopā līdz 2014.gada beigām tika 

pabeigti seši projekti.  

 

ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  

pabeigtie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 

Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 

„Vecās pils” renovācijas pabeigšana 

Alūksnes Mākslas skolas un novada 

iedzīvotāju vajadzībām 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

457 906,19 
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Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 

1.kārta 

Balvu novada 

pašvaldība 

1 341 830,32 

Jelgavas novada pašvaldības 

administratīvās ēkas rekonstrukcija, 

energoefektivitātes paaugstināšana un tās 

pieejamības nodrošināšana 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

915 143,48 

 

 

ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” īstenojamo un 

pabeigto projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem 

 

 

 

Atbilstoši Latgales reģiona rīcības plānā 2012.-2013.gadam noteiktais, vislielākais atbalsts tiek 

sniegts Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, lai sniegtu tām nepieciešamo atbalstu Latgales 

reģiona ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai. 

 

9. ERAF aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”  

 

Saskaņā ar 2011. gada 11. oktobra MK noteikumiem Nr. 792 „Noteikumi par darbības 

programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes ”Publisko 

interneta pieejas punktu attīstība”” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu at-

lases veidā. Pārskata periodā kopumā noslēgtas 76 vienošanās par projektu īstenošanu un veikta 

projektu īstenošanas uzraudzība.  

Latgales 
reģions 

6 

Zemgales 
reģions 

2 

Kurzemes 
reģions 

2 

Vidzemes 
reģions 

2 

Rīgas 
 reģions 

4 

http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1533
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ERAF aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”  

apstiprinātie projekti 2014.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Alojas novada pašvaldības publisko 

interneta pieejas punktu attīstība 

Alojas novada Dome 32 800,00 

Publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana un pilnveidošana Alsungas 

novadā 

Alsungas novada 

Dome 

7 168,25 

Publiskās interneta pieejas punktu attīstība 

Alūksnes novadā 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

93 964,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Amatas novadā 

Amatas novada 

pašvaldība 

25 213,00 

Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā 

Apes novada dome 28 700,00 

Publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana Auces novadā 

Auces novada 

pašvaldība 

9 460,84 

Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveide un esošo punktu pilnveidošana 

Baldones novadā 

Baldones novada 

pašvaldība 

10 856,99 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Balvu novadā 

Balvu novada 

pašvaldība 

64 221,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Bauskas novadā 

Bauskas novada 

dome 

90 990,00 

Interneta pieejas punktu attīstība Beverīnas 

novadā 

Beverīnas novada 

pašvaldība 

17 695,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Burtnieku novadā 

Burtnieku novada 

pašvaldība 

31 903,63 

Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveide un esošā publiskā interneta pieejas 

punkta attīstība Carnikavas novadā 

Carnikavas novada 

dome 

10 703,98 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Cēsu novadā 

Cēsu novada 

pašvaldība 

26 216,47 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Dagdas novadā 

Dagdas novada 

pašvaldība 

58 769,41 
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Daugavpils novada publisko Interneta 

pieejas punktu attīstība 

Daugavpils novada 

dome 

105 627,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Dobeles novadā 

Dobeles novada 

pašvaldība 

61 402,15 

Publiskā interneta pieejas punktu attīstība 

Garkalnes novadā 

Garkalnes novada 

dome 

5 510,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Grobiņas novadā 

Grobiņas novada 

dome 

31 157,70 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Gulbenes novadā 

Gulbenes novada 

dome 

91 029,41 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Iecavas novadā 

Iecavas novada 

Dome 

10 454,50 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ikšķiles novadā 

Ikšķiles novada 

pašvaldība 

19 007,06 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Inčukalna novadā 

Inčukalna novada 

dome 

15 721,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Jaunjelgavas novadā 

Jaunjelgavas novada 

Dome 

46 875,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Jelgavas novadā 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

118 708,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Jēkabpils novada pašvaldībā 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

33 038,46 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Kārsavas novadā 

Kārsavas novada 

pašvaldība 

25 803,44 

Publiskā interneta pieejas punkta attīstība 

Kocēnu novadā 

Kocēnu novada 

Dome 

30 739,51 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Kokneses novadā 

Kokneses novada 

dome 

24 019,34 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

attīstība Krāslavas novadā 

Krāslavas novada 

dome 

70 650,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Krimuldas novadā 

Krimuldas novada 

dome 

17 142,35 

Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana Kuldīgas novadā 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 

40 515,50 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

pilnveidošana Ķeguma novadā 

Ķeguma novada 

Dome 

34 570,11 
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Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ķekavas novadā 

Ķekavas novada 

pašvaldība 

15 712,50 

Publisko interneta pieejas punktu izveide 

Lielvārdes novadā 

Lielvārdes novada 

pašvaldība 

34 167,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Limbažu novadā 

Limbažu novada 

pašvaldība 

17 298,52 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Lubānas novadā 

Lubānas novada 

pašvaldība 

12 371,76 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ludzas novadā 

Ludzas novada 

pašvaldība 

50 836,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Madonas novadā 

Madonas novada 

pašvaldība 

98 227,06 

Publisko interneta punktu uzlabojumi un 

attīstība Mērsraga novadā 

Mērsraga novada 

pašvaldība 

8 235,29 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Naukšēnu novadā 

Naukšēnu novada 

pašvaldība 

11 654,38 

Publiskie interneta pieejas punkti Neretas 

novadā 

Neretas novada 

pašvaldība 

14 700,00 

Jaunu publiskā interneta pieejas punktu 

izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas 

novadā 

Nīcas novada dome 16 289,47 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ogres novadā 

Ogres novada 

pašvaldība 

21 755,60 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Olaines novadā 

Olaines novada 

pašvaldība 

24 549,00 

Publisko interneta pieeja punktu attīstība 

Ozolnieku novadā 

Ozolnieku novada 

dome 

31 931,76 

Publisko interneta pieejas punktu izveide 

Pārgaujas novadā 

Pārgaujas novada 

pašvaldība 

13 753,00 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

pilnveidošana Pļaviņu novadā 

Pļaviņu novada 

dome 

32 279,36 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Preiļu novadā 

Preiļu novada dome 33 362,35 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Priekules novadā 

Priekules novada 

dome 

44 323,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Raunas novadā 

Raunas novada 

Dome 

12 085,04 
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Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas 

punktu attīstība 

Rēzeknes novada 

pašvaldība 

142 840,50 

Internets ikvienam Riebiņu novada 

iedzīvotājam 

Riebiņu novada 

dome 

9 286,38 

Publiskā interneta pieejas punkta izveide 

Rudes ciemā, Rojas novadā 

Rojas novada Dome 10 918,82 

Publiskie interneta pieejas punkti Ropažu 

novadā 

Ropažu novada 

pašvaldība 

9 055,24 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Rugāju novadā 

Rugāju novada 

Dome 

11 540,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Rundāles novadā 

Rundāles novada 

dome 

25 283,00 

Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas 

novadā 

Salacgrīvas novada 

dome 

22 557,00 

Publisko interneta pieejas punktu izveide 

Salaspils novadā 

Salaspils novada 

Dome 

25 917,65 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Saldus novadā 

Saldus novada 

pašvaldība 

132 004,00 

Saulkrastu novada publisko interneta pieejas 

punktu attīstība 

Saulkrastu novada 

Dome 

18 351,41 

Publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana un uzlabošana Siguldas novadā 

Siguldas novada 

dome 

13 643,00 

Smiltenes novada publisko interneta pieejas 

punktu attīstība 

Smiltenes novada 

dome 

57 122,35 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Stopiņu novadā 

Stopiņu novada 

Dome 

12 300,00 

Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana 

un paplašināšana Strenču novadā 

Strenču novada 

dome 

23 600,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Talsu novadā 

Talsu novada 

pašvaldība 

12 649,51 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Tērvetes novadā 

Tērvetes novada 

dome 

25 248,24 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Tukuma novadā 

Tukuma novada 

Dome 

95 002,35 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Valkas novadā 

Valkas novada dome 38 584,71 
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Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Varakļānu novadā 

Varakļānu novada 

pašvaldība 

18 334,82 

Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana 

Vārkavas novadā 

Vārkavas novada 

dome 

15 890,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Vecpiebalgas novadā 

Vecpiebalgas novada 

pašvaldība 

28 712,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Vecumnieku novadā 

Vecumnieku novada 

Dome 

31 356,01 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

pilnveidošana Ventspils novada teritorijā 

Ventspils novada 

pašvaldība 

53 120,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Viesītes novadā 

Viesītes novada 

pašvaldība 

36 002,60 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Viļakas novadā 

Viļakas novada 

Dome 

37 772,94 

 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 1 653 455,00 

eiro. Pārskata periodā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas un neviens projekts 

netika pabeigts.  

 

2.2.2. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana 

 

1. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma aktivitāte: 

 

Pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana” ietvaros 2014. gadā VRAA nodrošināja 99 

iegādāto autobusu izmantojuma uzraudzību, veicot pārbaudes uz vietas pašvaldībās un 

nodrošinot 62 novadu pašvaldību iesniegto pārskatu saturisko kontroli. 

 

2014. gadā VRAA sagatavoja pārskatu par autobusu ekspluatāciju 2013.gadā, kā arī veica 

pārbaudes 7 novadu pašvaldībās par 8 skolēnu autobusu ekspluatāciju. 

 

2. Latvijas – Šveices sadarbības programma: 

 

Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”  

 

Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta ietvaros 59 Latvijas novadu pašvaldības 

2010. un 2011. gadā saņēma 110 autobusus.  Sešus gadus pēc projekta pabeigšanas VRAA ir 

jānodrošina projekta rezultātu uzraudzība. 2014. gadā VRAA izvērtēja 59 novadu pašvaldību 

iesniegtos pārskatus par autobusu ekspluatāciju 2013.gadā un sagatavoja pārskatu, kā arī saskaņā 
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ar pārbaužu plānu veica izlases veida pārbaudes novadu pašvaldībās. 2014. gadā veiktas 

pārbaudes 16  novadu pašvaldībās par 26 skolēnu autobusu ekspluatāciju. 

 

Veiktās pārbaudes un izvērtētie pārskati liecina, ka autobusi tiek izmantoti atbilstoši mērķim - 

skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.  

 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālais projekts „Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 

 

2011. gadā uzsāktās Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros VRAA turpināja 

individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs” ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos, projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 

31.maijam.  

 

No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam ugunsdrošības sistēmas ir uzstādītas 57 novadu 

pašvaldību 115 izglītības iestādēs t.sk.,: 

 61 vispārizglītojošā skolā ar internātu (gan pamatskolās, gan vidusskolās); 

 30 internātskolās (internātpamatskolās- rehabilitācijas centros, internātpamatskolās 

bērniem ar speciālām vajadzībām); 

 24 diennakts pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 

Izglītības iestādes, kurās Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā 

projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs” ietvaros 2014.gadā uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas 

 

Reģions Novads Izglītības iestāde 

Rīgas  

Alojas 

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis” 

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” 

struktūrvienība Vilzēnos 

Ķeguma 
Ķeguma novada Birzgales vispārējā pirmsskolas izglītības 

iestāde "Birztaliņa" 

Lielvārdes Jumpravas speciālā internātpamatskola 

Limbažu 

Lādezera pamatskola  

Umurgas pamatskola  

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola  

Limbažu novada ģimnāzija 

Mālpils 
Mālpils internātpamatskola 

Internāts Nr.1 (1.-4 .kl.) 
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Internāts Nr.2 (5.-9. kl.) 

Internāts Nr.3 (2.st 5.-9. kl.) 

Ogres 
Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde 

"Taurenītis" 

Salacgrīvas Salacgrīvas vidusskola 

Stopiņu Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs 

Tukuma Tukuma speciālā internātpamatskola 

Vidzemes  

Alūksnes 

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”  

Mārkalnes pamatskola  

Bejas pamatskola 

Liepnas vidusskola  

Liepnas internātpamatskola  

Malienas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”  

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija  

Amatas 

Spāres speciālā internātpamatskola   

Zēnu internāts 

Meiteņu internāts 

Apes 
Gaujienas speciālā internātpamatskola  

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola  

Beverīnas J. Endzelīna Kauguru pamatskola 

Cesvaines Cesvaines internātpamatskola  

Cēsu 

Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs 

Skolas ēka (3.stāvs) 

Internāta ēka 

Rāmuļu pamatskola 

Gulbenes 

K.Valdemāra pamatskola 

Kr. Valdemāra pamatskolas filiāle 

Rankas pamatskola 

Lizuma vidusskola 

skolas ēka 

internāta ēka 

Lejasciema vidusskola 

Galgauskas pamatskola 

Gulbīša vidusskola 

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" 

Stāķu pamatskola 

Jaunpiebalgas  Piebalgas pamatskola 
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Kocēnu Jaunburtnieku pamatskola 

Madonas 

Madonas pilsētas 2. vidusskola 

Dzelzavas speciālā internātpamatskola 

Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"  

Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" 

Pārgaujas Raiskuma speciālā internātpamatskola – rehabilitācijas centrs 

Priekuļu Mārsnēnu pamatskola 

Raunas Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde 

Smiltenes 

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 

Palsmanes pamatskola 

Palsmanes speciālā internātpamatskola 

Smiltenes ģimnāzija 

Launkalnes pamatskola 

Varakļānu Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola 

Vecpiebalgas Vecpiebalgas vidusskola 

Zemgales 

Auces Auces vidusskola 

Bauskas 

Mežotnes internātvidusskola 

Pamūšas speciālā internātpamatskola 

Bērnu dārzs - internāts 

Skola - internāts 

Dobeles 
Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa" 

Bērzupes speciālā internātpamatskola 

Iecavas 

Zālītes speciālā internātpamatskola 

Internāts 

Sākumskola 

Jaunjelgavas Jaunjelgavas vidusskola 

Jēkabpils  Zasas vidusskola 

Kokneses 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 

Kokneses speciālā internātpamatskola - attīstības centrs 

Vecbebru profesionālā vidusskola 

Krustpils Antūžu speciālā internātpamatskola  

Salas Biržu internātpamatskola 

Kurzemes  

Aizputes Lažas speciālā internātpamatskola 

Brocēnu 
Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne" 

Brocēnu vidusskola  

Kuldīgas 
Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 

Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs 
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Priekules Purmsātu speciālā internātpamatskola 

Saldus 

Saldus speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Cerībiņa” 

Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola   

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola   

Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola  

Vaiņodes Vaiņodes internātpamatskola 

Ventspils 

Ances pamatskola 

Piltenes vidusskola  

Ugāles vidusskola 

Stiklu speciālā internātpamatskola 

Latgales 

Balvu 

Tilžas internātpamatskola 

Stacijas pamatskola 

Tilžas vidusskola 

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde 

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa" 

Bērzpils vidusskola 

Ciblas 
Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības 

iestāde 

Kārsavas  Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis" 

Ludzas Ludzas 2. vidusskola 

Rēzeknes 

Nautrēnu vidusskola 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola 

Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde 

Riebiņu Silajāņu pamatskola 

Rugāju Rugāju novada vidusskola 

Viļakas Mežvidu pamatskola 

 

Īpaša loma projektā atvēlēta bērnu un jauniešu izglītošanai par ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības jautājumiem. 2014.gadā VRAA sadarbībā ar kompāniju SIA „Aurum IT” uzsāka 

interaktīvās datorspēles 1.-9. klašu skolēniem „Drošā diena” izveidi. Spēles būtība ir ar dažādas 

sarežģītības uzdevumiem un jautājumiem skolēnus apmācīt kā rīkoties dzīvībai bīstamās 

situācijās un kā nepieļaut situācijas, kas var apdraudēt sevi un citus. Spēle veidota tā, lai aptvertu 

plašu bērnu un jauniešu auditoriju. Tā būs pieejama interneta vietnē www.drosadiena.lv, kā arī 

sociālajās vietnēs Draugiem.lv un Facebook. Papildus tam tiks izveidota aplikācija Android 

mobilajām ierīcēm. Lai spēle būtu arī palīglīdzeklis mācību procesā, sadarbojoties ar skolotājiem 

un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem, tiks radīts metodiskais mācību 

materiāls par ugunsdrošību un civilo aizsardzību.  
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3. „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2009.-2014.gadam” un „Norvēģijas 

finanšu instruments 2009.-2014.gadam” 

 

2014.gadā VRAA turpina administrēt divas jaunas programmas - „Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika”” un 

„Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma "Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm””( NFI programma). 

NFI programmas ietvaros VRAA nodrošina trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanas 

uzraudzību un kontroli: 

 

 Projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 

pasākumu izstrāde" mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un 

sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Projektam pieejamais 

finansējums ir 1 172 029 eiro. 

 Projekta "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" 

mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības 

plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu projektus. Projektam pieejamais finansējums ir 1 195 972 eiro. 

 Projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" 

mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamām teritorijām noteikto ierobežojumu 

integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības 

plānošanas sistēmu. Projektam pieejamais finansējums ir 581 735 eiro. 

 

2014.gadā VRAA nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gada 

perioda programmas „Nacionālā klimata politika” divu iepriekš noteikto projektu īstenošanas 

uzraudzību un kontroli: 

 

 Projekta "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un 

ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm" mērķis ir nostiprināt valsts iestāžu 

kapacitāti, uzlabojot nacionālo sistēmu augstas kvalitātes informācijas sagatavošanā, 

analizēšanā un ziņošanā, lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus siltumnīcefekta gāzu 

inventarizācijā, politikā, pasākumos un prognozēs un ievērotu Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Kioto protokolā iekļautās 

attiecīgās prasības. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 

un Norvēģijas Vides aģentūru. Projektam pieejamais līdzfinansējums ir 1 981 871 eiro. 
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 Projekta "Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, 

identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām 

nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu" mērķis ir izstrādāt 

priekšlikumus Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai. Projektu īsteno 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju, 

Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 

un Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu. Projektam pieejamais finansējums ir 1 

209 305 eiro. 

 

2014.gada 8.aprīlī VRAA izsludināja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. –

2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu 

konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstība". Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā 

zema oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un 

risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas 

ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai 

produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas. 

 

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai 

pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī 

komersanti. Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes 

vērtēšanas kritērijiem izvērtēti 23 projektu iesniegumi. Līdz 2014.gada beigām tika pieņemti 

lēmumi par septiņu projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumiem. Kopējais atklāta 

konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 eiro. 

 

2014. gada 20.jūnijā VRAA izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu 

atklātu konkursu. Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata 

politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts 

pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un 

nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu 

novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas pasākumu īstenošanā.  

 

VRAA veica projektu iesniegumu pieņemšanu un nodrošināja to vērtēšanu. Grantu shēmas 

ietvaros tika saņemti un atbilstoši atbilstības un kvalitātes kritērijiem izvērtēti 63 projektu 

iesniegumi. Līdz 2014.gada beigām tika pieņemti lēmumi par 12 projektu iesniegumu 

apstiprināšanu ar nosacījumiem. Grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas 

līdzfinansējums ir 1 718 044 eiro. 

 

2.2.3. ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana 



42 

 

 

Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu ieviešanu 2007. - 

2013. gada plānošanas periodā, VRAA 2012. gada 1. janvārī uzsāka īstenot projektu „Tehniskā 

palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu 

administrēšanai (2. kārta)”. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015. gada 31. decembrim, 

savukārt izdevumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, 100% apmērā tiek segti no ES fondu 

budžeta. 

 

2.2.4. ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 

2007.-2013.g. Latvijas partneru projektu 1.līmeņa finanšu kontrole 

 

Saskaņā ar 2009.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka 

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Latvijas 

partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa 

finanšu kontrole ES Struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā” VRAA veica 1.līmeņa 

finanšu kontroli 7 ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās, kurās 

apstiprināti projekti ar Latvijas projektu partneru dalību: 

 

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.g. Latvijas partneru 

projekti; 

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.g. Latvijas partneru 

projekti; 

 Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 

2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti; 

 Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007. – 2013.g. Latvijas 

partneru projekti; 

 Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C 2007. – 2013.g. Latvijas partneru 

projekti; 

 Pilsētvides attīstības programmas URBACT II 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti, 

 Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla ESPON 2007. – 2013.g. 

Latvijas partneru projekti. 

 

VRAA divos semināros informēja vadošos partnerus un projektu partnerus par projektu 

īstenošanas prasībām. 

 

Iepriekš minēto programmu projektiem un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2007. – 2013.g. apvienotā tehniskā sekretariāta, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007. – 2013.g., Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 

INTERREG IV A 2007. – 2013.g. Apvienotā tehniskā sekretariāta un Baltijas jūras reģiona 
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transnacionālās sadarbības programmas 2007. – 2013.g. Apvienotā tehniskā sekretariāta 

Informācijas punktu Rīgā Tehniskās palīdzības līdzekļu izlietojumam veica 1.līmeņa finanšu 

kontroli, kā rezultātā tika sagatavoti un izsniegti 529 atzinumi 14,59 milj. eiro apmērā. 

 

2.3. E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana 

 

 projektā „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste 

ar portālu” turpināts pilnveidot ģeoportālu (t.sk. ģeotelpisko datu savietotāju (ĢDS) un 

dalītās piekļuves publicēšanas sistēmu), kura funkcionalitātes attīstība turpināsies vēl līdz 

2015.gada 2.ceturkšņa beigām. 

 

 projektā „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” 

turpinājās e-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.Latvija.lv” izstrāde 

un uzsākti darbi jauno aktivitāšu īstenošanai, pilnveidojot Vienoto valsts un pašvaldību 

pakalpojumu portālu www.latvija.lv, Valsts informācijas sistēmu savietotāju, publisko 

pakalpojumu katalogu, kā arī uzsākot programmatūras pielāgojumu un tīmekļa pakalpju 

izstrādi valsts reģistru datu saņemšanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot 

VISS, un juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājuma izstrādi. Projekta 

īstenošana tiks turpināta vēl visu 2015.gadu. 

 

 projektā „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo 

īpašumu pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas ieviešanas novados, 2. kārta” 

turpinājās izstrādāte TAPIS un RAIM funkcionalitātes paplašināšanai un 3 TAPIS e-

pakalpojumu izstrāde: (1) Spēkā esošo teritorijas plānojumu un detālplānojumu 

meklētājs; (2) Izziņa par zemes īpašuma atļauto izmantošanu, ietverot izmantošanas 

aprobežojumus un tos aprakstošo informāciju; (3) Informācijas saņemšana par teritorijas 

plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un sabiedriskās apspriešanas procesu 

norisi. Projekta īstenošana turpināsies vēl 2015.gada 1.ceturksnī. 

 

 projektā „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem 

izveidošana” turpinājās darbs pie Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas 

Savienības dokumentiem un vienotā datortīkla dokumentu līdz drošības līmenim 

„dienesta vajadzībām” (ieskaitot) apritei izstrādes, lai nodrošinātu dokumentu apriti starp 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā un norisē iesaistītajām 

valsts pārvaldes un to pakļautības iestādēm, kā arī Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību 

Eiropas Savienībā. Sistēmas darbība tika uzsākta 2014.gada 1.novembrī un tā tehniski 

atbalstīja Eiropas Savienības Padomes prezidentūras pienākumu uzsākšanu Latvijā. 

Projekta īstenošana turpināsies vēl 2015.gada 1.ceturksnī. Pēc Eiropas Savienības 

Padomes prezidentūras perioda beigām Latvijā sistēma nodrošinās elektronisku, vienotu 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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un drošu nacionālo un ES dokumentu aprīti līdz drošības līmenim "dienesta vajadzībām" 

(ieskaitot). 

 

 projektā „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes 

attīstība” ietvaros turpinās darbs pie iepirkuma procedūru norises elektronizācijas un 

Elektroniskās iepirkumu sistēmas funkcionalitātes papildināšanas. Pārskata periodā ir 

uzsākts darbs pie e-konkursu infrastruktūras attīstības. 

 

2.4. Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība 

 

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 Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Valsts iestādēm, pašvaldībām un pašvaldību 

iestādēm tiek nodrošināta iespēja izmantot EIS standarta preču un pakalpojumu iepirkšanai. 

 

Pārskata periodā īstenotās aktivitātes raksturo šādi rādītāji:  

 

 apgrozījums EIS 2014. gadā ir sasniedzis 45.9 milj. eiro, kas ir par 48% vairāk nekā 

2013. gadā; 

 veikti 15 centralizēti iepirkumi, t.sk., pieci pilotprojekti, kuru rezultātā ar jaunām preču 

grupām ir būtiski paplašināti jau iepriekš darbojošies katalogi un 2014. gadā ir atvērti trīs 

jauni pilotprojektu katalogi – drukas iekārtu noma; civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecību veidlapas; standarta programmatūras izmantošanas apmācību pakalpojumi; 

 noslēgtas 16 vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu 

iepirkumos; 

 pircējiem atjaunoti 16 dažādu preču un pakalpojumu katalogi; 

 pārskata perioda beigās pircējiem bija pieejami kopā 27 preču un pakalpojumu katalogi; 

 EIS pieejamo preču skaits perioda beigās sasniedza 105 620; 

 EIS reģistrētas 844 pircēju un 204 piegādātāju organizācijas; 

 atjaunotajos e-katalogos būtiski papildināta iespēja komplektēt preces atbilstoši 

individuālām pircēju prasībām – līdztekus pamatprecei izvēlēties tās komplektāciju no 

dažādām piedāvātām izvēles īpašībām;  

 pārskata periodā turpināts veikt piegādāto preču un pakalpojumu atbilstības kontroli. 

Kontrole tiek veikta gan pēc VRAA iniciatīvas, izlases veidā pārbaudot veiktās piegādes, 

gan pēc pircēju lūguma sniegt atbalstu piegādāto preču kvalitātes atbilstības novērtēšanai. 

Izveidotās kontroles sistēmas darbības rezultātā veiktas 56 pārbaudes uz vietas pie 

pircējiem;  



45 

 

 vispārīgās vienošanās pārkāpumi konstatēti 22 gadījumos, piemērojot sankcijas, ko 

paredz vispārīgā vienošanās; 

 veikta EIS pilnveidošana – esošās funkcionalitātes paplašināšana; 

 www.eis.gov.lv regulāri tiek publicēta informācija par visiem piegādes darījumiem, kuri 

veikti EIS; 

 Elektronisko iepirkumu sistēmas funkcionalitāte paredz iespēju preču katalogos iekļaut 

preces ar īpašām prasībām attiecībā uz vides aizsardzības nosacījumiem. 2013. gadā EIS 

nopirkto preču skaita īpatsvars, kam izvirzīti īpaši nosacījumi vides aizsardzībai dažādās 

preču grupās, piemēram, eko datortehnika, biroja papīrs, saimniecības preces, pārtikas 

preces, drukas iekārtu piederumi, ir sasniedzis 17% no kopējā apgrozījuma; 

 pārskata periodā ir uzsākts darbs pie e-konkursu infrastruktūras attīstības; 

 VRAA veiktais EIS efektivitātes novērtējums pierāda, ka tiešie ieguvumi no EIS 

izmantošanas (cenu starpība starp cenām EIS un vairumtirdzniecības cenām ārpus EIS) 

ļauj valsts un pašvaldības iestādēm vidēji ekonomēt ap 21,79% budžeta līdzekļu. 

 

EIS apgrozījums milj. eiro 
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EIS apgrozījums pa preču grupām 2013. un 2014.gadā, eiro 

Preču grupas 

Summa 

2013 2014 

Datortehnika/ servertehnika      9 909 963,32  14 840 278,28 

Standarta programmatūra/ programmatūras atbalsts      6 661 060,41  10 132 332,49 

Medikamenti/medicīnas  preces      4 804 102,17  5 524 984,96 

Biroja tehnika      1 281 735,25  5 151 770,46 

Drukas iekārtu piederumi      3 041 207,78  3 325 145,36 

Biroja papīrs un kancelejas preces      2 080 867,08  2 563 250,45 

Saimniecības preces      1 524 217,52  1 991 236,38 

Biroja mēbeles        1 222 326,17  1 754 186,79 

Pārtikas preces          417 911,49  706 632,39 

Reprezentācijas preces            97 979,88  5 744,45 

 

EIS pasūtītāju skaits no 2010. līdz 2014.gadam  
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Piegāžu skaits 

 

 

2.5. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 

 

Pārskata periodā pēc VRAA pasūtījuma SIA „Factum” sagatavoja pētījumu par "VRAA 

administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās". 

Iepriekšējais VRAA darbības izvērtējuma pētījums tika veikts 2011.gadā. Ar pētījumu var 

iepazīties VRAA mājas lapas sadaļā „Par mums”. 

 

2014.gadā VRAA sagatavoja pašvaldību aptaujas anketu un apkopoja datus par visām Latvijas 

pašvaldībām, lai aprēķinātu Investīciju piesaistes indeksus šīm teritorijām. Veikta rezultātu 

analīze, uz kuras pamata ir pilnveidota indeksa aprēķināšanas metode un radīts metodoloģiskais 

pamats šī indeksa aprēķināšanai visām Latvijas pašvaldībām, par rezultātiem ziņots reģionālos 

semināros.  

 

Ir sagatavota publikācija izdevumam „Iepirkumi” par EIS efektivitātes novērtēšanas 

metodoloģiskiem jautājumiem un novērtējumu rezultātiem;  
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2.6. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 

2.6.1. Projekts „Science Link” 

 

2014.gadā ir noslēdzies Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekts “Science 

Link”. Projekts ir sasniedzis izvirzītos mērķus, saņemot 66 kompāniju pieteikumus bezmaksas 

eksperimentiem un analīzei, no kuriem 48 ir veiksmīgi izturējuši nacionālo kontaktpunktu atlasi. 

Projekta sākotnējais mērķis bija 40 veiksmīgi pieteikumi četru uzsaukumu laikā. Lai 

noskaidrotu, kādas ir Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības 

institūciju sadarbības iespējas, ir sagatavots pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un 

zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”. Kopumā projekts realizēts sekmīgi un 

sniedzis gaidīto rezultātu.  

 

2014.gadā projekta ietvaros vēl tika organizēti semināri Rīgā, Jelgavā un Rēzeknē. Sagatavota 

rokasgrāmata, kas satur ieteikumus rīcībai gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem ar aprakstošo 

informatīvo daļu un interaktīvu rīku, lai veicinātu to savstarpējo sadarbību. Rokasgrāmatas 

interaktīvais rīks izveidots sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Centrālās Baltijas jūras 

pārrobežu sadarbības programmas projektu "Use Science". 

 

2.6.2. ESPON nacionālais kontaktpunkts 

 

VRAA kā Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla 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 jautājumos, izplatīt ESPON pētījumu rezultātus, 

kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos, sanāksmēs un semināros. ESPON 

programmas uzraudzības komitejā Latviju pārstāv VARAM. 

24.janvārī Rīgā tika noorganizēts projekta „ESPON konceptu kapitalizācija un izplatīšana” 

(CaDEC) noslēguma seminārs. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar CaDEC projekta 

rezultātiem, kā arī informēt interesentus par ESPON programmu un tās pētījumu praktisko 

pielietojamību teritoriālās attīstības jomā.  

 

No 10. līdz 11.aprīlim Viļņā VRAA pārstāvji piedalījās ENECON ("ESPON pieredze 

Ziemeļeiropas kontekstā") projekta noslēguma konferences "Ziemeļeiropas makroreģiona 

teritoriālā attīstība un kohēzija: iespējas un izaicinājumi" organizēšanā.  
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2.7. Pārrobežu sadarbības sekretariātu un informācijas punktu darbība  

 

2.7.1. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) 

 

2014.gadā VASAB sekretariāts sniedza organizatorisku atbalstu Somijas Vides ministrijai kā 

VASAB prezidentūrai no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam un Igaunijas Iekšlietu 

ministrijai no 2014.gada 1.jūlija. Tika organizētas četras Telpiskās plānošanas un attīstības 

komitejas sēdes, divas VASAB Troikas sēdes, kā arī divas HELCOM-VASAB jūras telpiskās 

plānošanas darba grupas sēdes, VASAB ministru konferences deklarācijas sagatavošanas sēde 

Rīgā un jūras telpiskās plānošanas IT datu grupas sēde. 

 

2014.gada 25. - 26.septembrī notika VASAB 8. ministru konference Tallinā, Igaunijā, kas 

noteica VASAB darbības mērķus nākamajiem pieciem gadiem. Divas dienas Tallinā ministru 

konferences laikā notika VASAB projektu un sanāksmju rezultātu izstāde, kā arī VASAB pirmās 

Tallinas deklarācijas divdesmitgadei veltīts VASAB ieinteresēto pušu un dalībnieku pasākums. 

VASAB sekretariāts nodrošināja ministru konferences sagatavošanu, kā arī izdeva grāmatu par 

jūras telpiskās plānošanas ieviešanu Baltijas jūras reģionā, brošūru par VASAB vēsturi, VASAB 

Tallinas ziņojuma atjaunotu izdevumu, VASAB progresa ziņojumu par paveikto 2009.-

2014.gados, brošūru par Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas horizontālo aktivitāti 

„Telpiskā plānošana”, kā arī ESPON BSR-TeMo projekta rezultātu apkopojumu angļu un krievu 

valodās. 

 

2014.gadā VASAB sekretariāts piedalījās arī divu projektu īstenošanā. Projekta „PartiSEApate – 

daudzlīmeņu pārvaldība jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā” ietvaros Rīgā 17.-

18.jūnijā tika organizēts pirmais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums, kas pulcēja ap 200 

dalībnieku no 17 valstīm. Tā bija pirmā tik plaša mēroga konference Baltijas jūras reģionā. 

 

Pildot Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas horizontālās darbības „Telpiskā plānošana” 

koordinatora lomu, VASAB sekretariāts sniedza pārrobežu projektu sagatavotājiem informāciju 

par Projektu uzsākšanas fonda (Seed Money Facility) iespējām, kā arī piedalījās vairākos 

reģionālos forumos. 2014.gada 2.decembrī VASAB sekretariāta vadītājs iepazīstināja ar VASAB 

darbu Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteju. 

 

2.7.2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma ievieš 50 projektus, tai skaitā 5 

liela mēroga stratēģiskos projektus. 2014. gadā pabeigti 9 no apstiprinātajiem projektiem. 

Programmas finansējums projektiem ir 58,89 miljoni eiro, no kuriem 32% novirzīti transporta un 
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loģistikas attīstībai programmas teritorijā, 22% vides aizsardzībai un 21% tūrisma attīstībai.  

 

2014. gadā tika nodrošināti informatīvie projektu atskaišu un projektu slēgšanas semināri 

Pleskavā (Krievijā), Gulbenē (Latvijā) un Puhajarvē (Igaunijā).  

 

2014. gada 3.-4. jūnijā Gatčinā, Krievijā, organizēts Programmas gada pasākums „Kopēji 

risinājumi Igaunijas – Latvijas - Krievijas pierobežas reģionu attīstībai” („Joint solutions for the 

benefit of the Estonia-Latvia-Russia border areas"), kurā piedalījās 200 dalībnieku no visu trīs 

valstu dažādām organizācijām, t.sk., ministrijām, pašvaldībām, u.c. un kura ietvaros tika rīkota 

arī Projektu izstāde, iesaistot 20 projektus. 

 

Eiropas sadarbības dienas ietvaros organizēti pasākumi plašākai auditorijai Sangastē (Igaunijā), 

Dedovičos (Krievijā) un Balvos (Latvijā).  

 

Nodrošināts atbalsts nacionālajām iestādēm nākotnes pārrobežu sadarbības programmu Latvija – 

Krievija 2014.-2020. gadam un Igaunija – Krievija 2014.-2020. gadam izstrādes procesā, kā arī 

organizētas vairākas Apvienotās programmēšanas komitejas. 

 

Papildus informācija par iepriekšminētajiem pasākumiem, kā arī citām Programmas aktivitātēm 

atrodama Programmas mājas lapā – www.estlatrus.eu.  

 

2.7.3. Baltijas jūras reģiona programma 

 

Pārskata periodā paralēli projektu uzraudzībai un citām programmas īstenošanas aktivitātēm 

Apvienotā Tehniskā sekretariāta galvenais birojs Rostokā un tā filiāle Rīgā strādāja pie Interreg 

Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas uzsākšanas. Pieejamais 

finansējums laika periodā no 2014.-2020.gadam Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros 

sastāda 278,6 miljoni Eiro. Šis finansējums ir paredzēts transnacionālu sadarbības projektu 

finansēšanai šādās programmas prioritātēs: 

 

 Kapacitāte inovācijām  

 Efektīva dabas resursu izmantošana 

 Ilgtspējīgs transports 

 Atbalsts Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona Stratēģijas īstenošanai. 

 

Prioritāšu apraksti ir pieejami Programmas mājas lapā http://www.interreg-baltic.eu. 

Programmas ietvaros finansējumu var saņemt valsts un pašvaldību organizācijas, pētniecības un 

apmācības organizācijas, nozaru aģentūras un asociācijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi. 

Lai atskatītos uz paveikto un informētu potenciālos projektu pieteicējus par jaunām finansējuma 

http://www.estlatrus.eu/
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iespējām, 2014.gada 26.-27.novembrī, Varšavā, Polijā tika organizēta Konference „Sadarbības 

finansēšana” (Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014). 

Programmas mājas lapā ir pieejami konferences materiāli un programmas video materiāls. 

 

Pirmais projektu konkurss tika atvērts 2014.gada 2. decembrī. Šajā programmēšanas periodā 

konkursi tiek organizēti divos etapos. Pirmajā etapā potenciālie projektu pieteicējiem ir 

jāiesniedz īss projekta apraksts (concept note). Tikai tie projektu koncepti, kurus apstiprina 

programmas Uzraudzības komiteja, var turpināt tālāku projekta izstrādi (otrais etaps) un 

pretendēt uz programmas finansējumu projekta īstenošanai konkursa kārtībā. 

 

2.7.4. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk – Programma) ietvaros tiek 

īstenoti vairāk nekā 120 kopīgu pārrobežas projektu uzņēmējdarbības atbalsta, pētniecības, vides, 

transporta, izglītības, kultūras, sociālajā un publisko pakalpojumu jomā, sadarbojoties ap 500 

partneriem līdzīgā skaitā Latvijas un Lietuvas pierobežā. 

 

Lai pilnībā apgūtu Programmas ietvaros pieejamo finansējumu un nodrošinātu efektīvu 

Programmas ieviešanu atbilstoši plānotajiem mērķiem, 2014.gadā 5.projektu konkursa ietvaros 

tika noslēgti 7 finansēšanas līgumi ar kopējo ERAF līdzfinansējumu ~1,4 miljoni EIRO apmērā. 

Konkursa ietvaros tika izvērtēti 18 projektu pieteikumi, no kuriem 7 tika apstiprināti un 3 

projekti iekļauti projektu rezerves sarakstā. Tāpat 2014.gadā 4.projektu konkursa ietvaros tika 

noslēgti 2 papildus finansēšanas līgumi. 

 

Pārskata periodā nodrošināti informatīvi semināri pieciem projektu konkursa partneriem Latvijā 

un Lietuvā par projektu ieviešanu un īstenošanu saistītiem jautājumiem. Vienlaikus norisinājies 

aktīvs 2014.-2020.g. Programmas sagatavošanas darbs, organizējot 3 Apvienotās 

Programmēšanas komitejas sanāksmes, diskutējot par atbalsta jomām 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā un gatavojot Programmas 2014.-2020.g. projektu. Tika organizētas publiskās 

konsultācijas abās dalībvalstīs, kuru rezultāti tika atspoguļoti arī Programmas dokumentā.. 

Veiksmīga darba rezultātā 2014.gada septembrī Programmas dokuments tika iesniegts 

apstiprināšanai Eiropas Komisijā, un tā paša gada decembrī tika saņemti komentāri, kurus 

pārskatīja Apvienotās Programmēšanas komitejas ietvaros. 

 

Sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām organizēts Baltu vienības dienas pasākums 

Rucavā 2014.gada 13.septembrī, kur prezentēti Programmas sasniegumi un projekti un spēcināta 

abu valstu sadarbība, piedaloties gan abu parlamentu spīkerēm, gan kultūras ministriem un 

kopīgi atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu. Tā paša gada nogalē, 8.decembrī, tika organizēts 

Programmas noslēguma pasākums, kurā tika pieaicināti un piedalījās vairāk nekā 100 
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Programmas partneri. Pasākums kalpoja kā atskaites punkts, atskatoties uz 2007.-2013.gada 

periodā sasniegtajiem rezultātiem, vērtīgajām idejām un nākotnes perspektīvām.  

 

2014.gada izskaņā tika veikts arī Programmas Kapitalizācijas pētījums, kurā tika atspoguļota 

Programmas atbalstīto projektu salīdzinoša analīze četrās tematiskajās grupās, identificējot 

veiksmīgākos piemērus pārrobežu sadarbības kontekstā, Programmas ietekme uz mērķa grupām 

un pievienotā vērtība. 

 

Programmas atpazīstamības un sabiedrības informēšanas nolūkos nodrošināta arī virkne citu 

komunikācijas aktivitāšu. Detalizēta informācija par Programmas aktivitātēm un projektiem 

pieejama Programmas mājas lapā: www.latlit.eu. 

 

2.7.5. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma pārskata periodā turpināja 

apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību. Projektu datu bāze pieejama 

http://projects.centralbaltic.eu/. 2014.gadā informācijas punkta funkcijas pārņēma VARAM. 

 

2.8. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi 

 

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv 2014.gadā bija pieejami 93 

e-pakalpojumi un 2029 pakalpojumu apraksti, kurus uztur 233 iestādes. 

Aptuveni 800 no tiem ir pakalpojumi, kuriem kā viens no saņemšanas un/vai pieprasīšanas 

kanāliem atzīmēts “E-pasts” vai “E-pakalpojums”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latlit.eu/
http://www.latvija.lv/
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E-pakalpojumu ieviešana portālā Latvija.lv 

 

 

Lietotāju skaits, kuri vismaz vienreiz kopš portāla pastāvēšanas ir uzsākuši e-pakalpojumu, 

2014.gada beigās sasniedza 465 tūkstošus. Tas nozīmē, ka kopš Valsts un pašvaldību vienotā 

pakalpojumu portāla www.Latvija.lv darbības uzsākšanas katrs piektais Latvijas iedzīvotājs 

vismaz vienu reizi ir uzsācis kādu no e-pakalpojumiem. Portāla lietotāju skaits gada laikā ir 

pieaudzis par 16%. 

 

Uzsākto e-pakalpojumu skaits 
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Portālā 2014. gadā visvairāk jaunus e-pakalpojumus izvietoja Valsts darba inspekcija (16 e-

pakalpojumi), nākamās iestādes pēc 2014.gadā izvietoto e-pakalpojumu skaita bija Zemkopības 

ministrija un Lauksaimniecības datu centrs – pa sešiem e-pakalpojumiem. 

 

Populārākie e-pakalpojumi 2014. gadā: 

 Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (155 tūkst. izsaukumu); 

 Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās (110 tūkst. izsaukumu); 

 Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (90 tūkst. izsaukumu); 

 Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (73 tūkst. izsaukumu); 

 Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieku konta izraksts (60 tūkst. 

izsaukumu); 

 Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (60 

tūkst. izsaukumu). 

 

Izmantojot koplietošanas moduli „Vienotā pieteikšanās”, VRAA 2014.gadā nodrošināja iespēju 

autentificēties 20 portālos izmantojot 6 internetbanku, eID un e-paraksts autentificēšanās rīkus. 

2014. gadā Valsts informācijas sistēmu savietotājam jau pieslēgtas 26 valsts informācijas 

sistēmas. 

 

Izmantojot koplietošanas moduli “Maksājumu modulis”, VRAA 2014.gadā nodrošināja iespēju 

elektroniski apmaksāt valsts un pašvaldību iestāžu sniegtos publiskos e-pakalpojumus 9 portālos. 

Maksājumu modulī 2014.gadā bija iespējams apmaksāt publiskos e-pakalpojumus ar 5 dažādām 

internetbankām un kopumā tika apmaksāti pakalpojumi 3,5 miljoni eiro apmērā. 

 

2014.gadā tika nodrošināta informācijas sagatavošana un nodošana pašvaldībām par nekustamā 

īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu daudzbērnu ģimenēm. Risinājums paredz informācijas 

apkopošanu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, Tiesu 

administrācijas Zemesgrāmatas un Valsts zemes dienesta Kadastra reģistra, un izmantojot 

VRAA pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju, tiek veikta saņemto datu 

automatizēta savietošana, nosakot personu loku, kuras atbilst daudzbērnu ģimeņu statusam un 

kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 

 

2014.gadā, izmantojot VISS infrastruktūru, ir ieviesti 102 jauni datu apmaiņas risinājumi 

(izmantojot tīmekļa pakalpes, tiešsaistē nodrošināta datu apmaiņa gan valsts reģistru starpā, gan 

no valsts reģistriem pašvaldībām, gan juridiskām personām): vietējām pašvaldībām ieviesti 88 

datu apmaiņas risinājumi, valsts iestādēm – 14. 
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2.9. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

 

2014.gadā ir reorganizēts Administratīvais departaments, likvidējot Personāla un administratīvā 

atbalsta nodaļu un likvidēts Sadarbības un informācijas departaments, atsevišķas tā funkcijas 

nododot Projektu atbalsta departamentam un Programmu ieviešanas nodaļai. 

 

3. Personāls 

 

2014.gada 31.decembrī VRAA bija 133 amata vietas, trīs amata vietas Baltijas jūras reģiona 

valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariātā un 

24 Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programmu birojā.  

 

VRAA no kopējā amatu vietu skaita bija 62 darbinieku amata vietas un 71 valsts civildienesta 

ierēdņa amata vietas. 

 

VRAA amatu vietu iedalījums 

 

 

Personāla sadalījums pēc dzimuma 2014. gadā lielākā daļa jeb 62% no visiem darbiniekiem bija 

sievietes un nedaudz vairāk kā trešā daļa jeb 38% bija vīrieši.  

 

 

 

 

47% 
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VRAA darbinieku sadalījums pa dzimumiem 

 

 

2014. gada darbā tika pieņemti 32 strādājošie savukārt no amata atbrīvoti 34 strādājošie. 

 

Vidējais VRAA nodarbināto vecums 2014. gadā bija 37 gadi. Vecuma grupā līdz 29 gadiem bija 

17% darbinieku, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem – 46% no kopējo darbinieku skaita, 17% 

bija darbinieki, kas sasnieguši vecumu no 40 līdz 49 gadiem, bet vecuma grupā no 50 līdz 59 

gadiem bija 14% darbinieku, vismazākais darbinieku īpatsvars – 6% bija vecuma grupā no 60 

gadiem un vecāki. 

 

VRAA darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
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VRAA darbinieku sadalījums pēc izglītības 

 

 

64% jeb 157 darbiniekiem ir augstākā (t.sk. pirmā līmeņa augstākā) izglītība, 29% no visiem 

VRAA darbiniekiem jeb 72 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds, 4% jeb 10 darbiniekiem ir 

divas augstākās izglītības, 3 darbiniekiem ir vidējā izglītība, bet 5 darbiniekiem ir pirmā līmeņa 

augstākā izglītība. 

 

VRAA nodrošina nepieciešamās darbinieku apmācības, nosakot prioritārās kvalifikācijas 

paaugstināšanas jomas. 2014. gadā tās bija ar Eiropas Savienības fondiem un informācijas 

tehnoloģiju jomu saistītas mācības. Zināšanu papildināšanai un pieredzes pilnveidošanai VRAA 

darbiniekiem piedāvā kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas arī ārvalstīs, piedaloties pieredzes 

apmaiņas braucienos, semināros, vizītēs un konferencēs.  

 

4. Komunikācija ar sabiedrību  

 

Komunikācija ar sabiedrību 2014. gadā noritēja, izmantojot dažādas aktivitātes mērķa grupu 

informēšanai, - tika rīkoti apmācību un informatīvie semināri, konferences, sniegtas atbildes uz 

pašvaldību, NVO un mediju pārstāvju jautājumiem. Publicitātes pasākumi pārskata periodā tika 

realizēti, sadarbojoties ar ziņu aģentūrām, centrālo un reģionālo presi, elektroniskajiem medijiem 

un interneta portāliem, veidojot radio raidījumus ar VRAA vadības un speciālistu līdzdalību, kā 

arī atspoguļojot VRAA administrēto projektu rezultātus video sižetos. 
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4.1 Sabiedrības informēšana 

 

VRAA informatīvie un izglītojošie pasākumi tika organizēti pašvaldību, valsts iestāžu, NVO, kā 

arī uzņēmumu pārstāvjiem, informējot par VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm, 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas 

"Nacionālā klimata politika" - atklātā konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" un neliela apjoma grantu 

shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem 

sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".  

 

Pavasarī un vasarā VRAA rīkoja apmācību seminārus pašvaldību pārstāvjiem par aktivitātes 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ieviešanu. Semināri notika Cēsīs (8.maijā), Jelgavā 

(21.maijā), Līvānos (28.maijā), Kuldīgā (4.jūnijā) un Rīgā (20.augustā). Kopumā šajos 

semināros piedalījās 265 dalībnieki. 

 

2014.gada 6.novembrī tika rīkots „Praktisks apmācību seminārs Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras administrēto ES fondu aktivitāšu projektu īstenotājiem”, kurā kopumā piedalījās 95 

dalībnieki. 

 

Eiropas Ekonomikās zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas 

"Nacionālā klimata politika" ietvaros finansējuma saņēmējiem jūnijā, augustā un septembrī Rīgā 

tika rīkoti četri semināri, kuros piedalījās 325 dalībnieki. 

 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbības starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana” ietvaros tika organizēti pieci semināri. Tukumā (8.oktobrī), Cēsīs (15.oktobrī), 

Kuldīgā (29.oktobrī), Rēzeknē (5.novembrī) un Bauskā (11.novebrī). Kopumā semināros 

piedalījās ap 150 dalībniekiem. 

 

ESPON programmas projekta „ESPON on the road” ietvaros Rīgā notika divi semināri. 19.jūnijā 

notika seminārs "Mazo un vidējo pilsētu loma Eiropas un nacionālā līmenī", bet 5.septembrī 

"Eiropas Savienības pilsētu politikas svarīgākie aspekti: Izaicinājumi un ieguvumi Latvijā". 

Kopumā abos semināros piedalījās 103 dalībnieki.  

 

Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekta “Science Link” ietvaros Rīgā 

(29.aprīlī), Rēzeknē (27.maijā) un Jelgavā (29.maijā) tika organizēti semināri „Instrumenti 

ilgtspējīgai uzņēmēju un pašvaldību sadarbībai inovāciju un teritorijas pārvaldības jomā”. 

Kopumā pasākumos piedalījās 78 dalībnieki. 
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Pārskata periodā elektroniskā formātā ir izdotas divas „VRAA Fondu Ziņas”, kur atspoguļotas 

VRAA administrētās ES fondu aktivitātes un īstenoto projektu aktualitātes. 

 

2014. gada Eiropas e-prasmju nedēļas ietvaros VRAA pārstāvji apmeklēja Liepājas Centrālo 

zinātnisko bibliotēku un Ropažu novada bibliotēku, kur iedzīvotājus iepazīstināja portāla 

www.latvija.lv iespējām.  

 

EIS popularizēšanai 2014.gadā organizēti vairāki semināri par EIS sniegtajām iespējām, t.sk. 

divi semināri Zemgales plānošanas reģionā, semināri Jelgavas pilsētas domē un Jelgavas novada 

domē, kā arī notikusi dalība apaļā galda diskusijā ar Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, lai 

popularizētu EIS kā iespēju bioloģiskajām saimniecībām pārdot savu produkciju EIS pircējiem. 

 

Gada sākumā dalība Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā seminārā informējot par 

grozījumiem Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz preču un pakalpojumu iepirkumu 

centralizāciju un e-izziņu iegūšanas kārtību EIS e-izziņu apakšsistēmā. 

 

Latvijas e-prasmju nedēļas ietvaros notika divi semināri pašvaldībās, kuros tika prezentēta EIS. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība” definēto, organizēti izglītojoši semināri pašvaldībās par iespējām minētā 

projekta ietvaros iegādāties preces un pakalpojumus centralizēti, izmantojot EIS. 

 

EIS popularizēšanai sagatavoti vairāki raksti iepirkumu nozares žurnālam „Iepirkumi”. 

Nolūkā paplašināt EIS medicīnas katalogu klāstu un informēt nozares pārstāvjus par 

aktualitātēm, turpināta sadarbība ar Latvijas Farmaceitu biedrības Slēgta tipa aptieku sekciju. 

 

Pārskata periodā darbam ar EIS ir apmācīti 328 cilvēki, t.sk. 10 reizes ir notikušas izbraukuma 

apmācības uz vietas pašvaldībās. 

Sadarbojoties ar medijiem, 2014. gadā informācija par VRAA radusi atspoguļojumu reģionālajos 

laikrakstos, ziņu VRAA materiālos, interneta portālos, nacionālajās un biznesa avīzēs, nedēļas un 

mēneša izdevumos, radio un televīzijā. Kopējais publicitātes apjoms 2014. gadā - 355 vienības. 

Visbiežāk ar VRAA darbību saistītā informācija atspoguļota reģionālajā presē (42% no visa 

publicitātes apjoma), interneta portālos (35%) un radio (12%). 

 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
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Kopējais publicitātes apjoma salīdzinājums dažādos medijos 

 

 

 

 

Publicitāti veidojošo tēmu loks aptvēra visus būtiskākos darbības virzienus, bet visbiežāk VRAA 

publicitāte bija saistīta ar iestādes darbību un vadību, e-pakalpojumu attīstību, ES fondu 

administrēšanu, pašvaldību e-pārvaldi un reģionālo attīstību. 
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Publicitāti veidojošās tēmas 

 

 

Iespēju sekot līdzi ES fondu projektu aktualitātēm, pieteikties līdzdalībai VRAA organizētajos 

pasākumos, iepazīties ar semināru un prezentāciju materiāliem ir iespējams VRAA mājas lapā 

www.vraa.gov.lv. Laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim mājas lapa tika apmeklēta 

135 472 reizes. Lapu ir apmeklējuši 43 634 unikālie lietotāji. Vidēji mēnesī mājas lapa ir skatīta 

11 289 reizes. Apmeklētākās mājas lapas sadaļas bija „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments” 

(5 080 reizes), „Iepirkumi” (4 594 reizes) „Kontakti” (3 893 reizes).  

 

Arī 2014. gadā notika aktīva komunikācija ar sociālo mediju starpniecību. VRAA savā ikdienas 

komunikācijā ar sabiedrību lieto mikroblogošanas portālu twitter.com, apmeklētāju ērtībai 

sociālo tīklu baneri ir pieejami VRAA mājas lapā ar tiešu piekļuvi informācijas resursiem 

internetā. 

 

Visa gada garumā žurnālā „Iepirkumi” tika publicētas vairākas intervijas ar VRAA 

darbiniekiem, par tēmām, kas saistītas ar Elektronisko iepirkumu sistēmu. 

 

4.2 Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

NVO pārstāvji ir aktīvi piedalījušies VRAA rīkotajos semināros, konferencēs un darba grupās – 

gan informatīvajos pasākumos par elektronisko pakalpojumu attīstību Latvijā un ESPON 

kontaktpunkta aktualitātēm, gan 1. līmeņa finanšu kontroles semināros.  

Atbalsts NVO darbībai ir VRAA veiktais analītiskais darbs, kas ir publiski pieejams VRAA 

mājas lapā. 
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 

Nākamajā pārskata periodā tiks turpināti šādi pasākumi: 

 

 Valsts budžeta finansētās programmas „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai” izmaksas nodrošināšana un 

uzraudzība. 

 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. 

 Turpināsies Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 

programmas „Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 

2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

ieviešana. 

 Šādu ES fondu 2007. - 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu slēgšana un 

pēcuzraudzība: 

1. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros”; 

2. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”; 

3. „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”; 

4. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”; 

5. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts attīstībai”; 

6. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”; 

7. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 

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

9. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 

 

 Turpināsies darbs pie Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv 

lietojamības uzlabošanas, publisko pakalpojumu aprakstu uzlabošanas, sadarbībā ar 

iestādēm tiks ieviesti jauni e-pakalpojumi un nodrošināta darbība 93 esošajiem un 

jaunajiem e-pakalpojumiem;  

 Turpināsies darbs pie jaunu datu apmaiņas risinājumu ieviešanas, izmantojot VISS 

http://www.latvija.lv/


63 

 

infrastruktūru. Datu apmaiņas tiks nodrošinātas gan valsts reģistru starpā, gan nodrošinot 

datu sniegšanu tīmekļa pakalpju veidā no valsts reģistriem pašvaldībām, gan juridiskām 

personām. 

 ERAF projektu ietvaros VRAA turpinās pilnveidot šādas informācijas sistēmas: 

 

1. Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS); 

2. Maksājumu moduļa funkcionalitātes ieviešana, kura nodrošina maksājumus par 

sniegtajiem pakalpojumiem ar maksājumu kartēm; 

3. Valsts vienoto publisko pakalpojumu portālu www.Latvija.lv; 

4. Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM); 

5. Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmu (TAPIS); 

6. Ģeoportālu, ģeotelpisko datu savietotāju un dalītās piekļuves publicēšanas 

sistēmu. 

7. Valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem. 

 

5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi 

 

VRAA prioritāte ES fondu un citu finansējuma avotu ieviešanā un uzraudzībā 2015. gadā būs 

procesa vienkāršošana un darbības kapacitātes paaugstināšana, nodrošinot aizvien efektīvāku 

finansējuma apguves procesu.  

 

2015. gadā VRAA galvenie uzdevumi un pasākumi ir šādi: 

 

1. Nodrošināt VRAA pārziņā esošo 2007. - 2013. gada Eiropas Savienības fondu aktivitāšu 

slēgšana un pēcuzraudzība. 

2. Izmaksāt un uzraudzīt mērķdotācijas pašvaldību bibliotēkām bezmaksas interneta 

pieslēguma nodrošināšanai. 

3. ERAF projektu ietvaros turpinās īstenot šādas ERAF projektu aktivitātes: 

 Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv attīstība; 

 Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstība; 

 Valsts informācijas sistēmu savietotāja attīstība; 

 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un tās Reģionālās 

attīstības indikatoru moduļa attīstība; 

 Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem attīstība; 

 Juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājuma ieviešana; 

 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība. 

 

4. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība. 

http://www.latvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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5. Nodrošināt EIS darbību un attīstību, tostarp nepārtrauktu vismaz 20 katalogu pieejamību; 

6. E-pakalpojuma „Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas iniciatīvu” darbināšanas 

nodrošināšana; 

7. Turpināt pieslēgt jaunas iestādes Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas videi; 

8. Uzturēt un pilnveidot publisko pakalpojumu katalogu portālā www.latvija.lv, nodrošinot 

tehnisko atbalstu pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas kontaktpunkta izveidei 

9. Nodrošināt „Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013. 

gadam” sekretariāta un „Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam” informācijas punkta uzņemošās institūcijas funkcijas; 

10. Nodrošināt Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) kontaktpunkta 

darbību Latvijā; 

11. Nodrošināt ES fondu, valsts finansēto programmu, ārvalstu finanšu instrumentu un citu 

VRAA funkciju informēšanas un publicitātes pasākumus; 

12. Nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 

programmas „Nacionālā klimata politika” un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 

2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 

starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 

projektu uzraudzību un finansējuma apguvi. 

5.3. VRAA finanšu saistības un iespējamie aktīvi 

VRAA īstermiņa finanšu saistības pārskata gada beigās veido 2 451 467 eiro, t.sk. īstermiņa 

saistības pret finansējumu saņēmējiem par ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības finansētajiem projektiem un pasākumiem – 1 813 652 eiro. 

 

VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu saskaņā ar 

līgumiem, kas noslēgti par ES fondu līdzfinansēto ERAF 2007. - 2013. gada finansēto projektu 

aktivitātēm: 

- Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centros par 1 714 235 eiro; 

- Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

attīstībai par 22 398 244 eiro; 

- Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība par 5 836 254 eiro; 

- Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai par 7 720 018 eiro; 

- Publisko interneta pieejas punktu attīstībai par 711 712 eiro; 

- Atbalsts ieguldījumiem mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 

teritorijās par 4 676 638 eiro. 
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VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu, saskaņā ar 

līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto Eiropas Sociālā fonda 2007. - 

2013. gada finansēto projektu aktivitātēm: 

- Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem par 603 567 eiro; 

- Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

par 97 053 eiro. 

 

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

saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda 2007. - 2013. gada finansēto projektu aktivitātēm, kuras apgūst VRAA: 

- Pašvaldības funkciju atbalsta sistēmas izveide par 618 416 eiro; 

- E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība par 205 421 eiro; 

- Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu par 

346 094 eiro; 

- Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas izveide par 857 240 eiro 

- Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide par 420 084 

eiro; 

- Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem izveidošana par 1 012 787 eiro; 

- Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība par 

3 318 904 eiro; 

- VARAM informācijas sistēmu pielāgošana eiro ieviešanai par 22 457 eiro. 

 

 


