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Priekšvārds 

 

Godātie 2015.gada pārskata lasītāji! 

  

 Kā katru gadu Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir sagatavojusi pārskatu par 

iepriekšējā gadā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem 

 Aizvadītais gads VRAA bija aktīvs, rezultatīvs un izaicinājumiem bagāts. Esam 

turpinājuši darbu pie Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešanas, Latvijas - Šveices 

sadarbības programmas īstenošanas, kā arī „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

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

programmas īstenošanas. 

 Viens no lielākajiem VRAA izaicinājumiem bija dalība Eiropas Savienības Latvijas 

prezidentūras darbības nodrošināšanā. Prezidentūras laikā VRAA sekmīgi nodrošināja 

elektronisko dokumentu aprites sistēmu un veiksmīgi realizēja projektu “Valsts informācijas 

sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana”. Pēc prezidentūras beigām 

sistēma tiek lietota, lai nodrošinātu nacionālo dokumentu apriti valsts pārvaldē.  

2015.gadā esam aktīvi strādājuši pie elektroniskās pārvaldes ieviešanas. Vienotajā valsts un 

pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv 2015.gadā bija pieejami 117 e-pakalpojumi un 

2255 publisko pakalpojumu apraksti. Portāla lietotāju skaits 2015.gada laikā ir pieaudzis par 82 

tūkstošiem jeb 16,8%. Gada laikā izveidoti 24 jauni e-pakalpojumi.  

 Šī pārskata periodā esam pabeiguši vairākus valstiskas nozīmes IT projektus. Pabeigta 

Ģeoportāla funkcionalitātes attīstība, kas paver plašas iespējas izmantot ģeotelpisko informāciju 

gan valsts iedzīvotājiem, gan iestādēm. Tā pat jāmin, ka ir pabeigts darbs pie Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izstrādes. Īpaši jāuzsver Reģionālās 

attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pilnveidošana. Pārskata periodā ir ieviesta jauna datu 

vizuālā attēlošana uz kartes, kā arī papildināts pieejamās informācijas un statistikas klāsts. 

 Būtiski audzis Elektronisko iepirkumu apgrozījums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas 

palielinājies par 41%. Ir paveikts būtisks darbs elektronisko iepirkumu sistēmas paplašināšanā. 

Realizējot projektu “Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes 

attīstība”, esam izveidojuši iespēju valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī piegādātājiem pāriet uz 

pilnīgu dokumentu elektronisku apriti. Ieviešot E-izsoļu apakšsistēmu, radīti priekšnoteikumi 

godīgai uzņēmēju konkurencei un pasūtītāja izmaksu samazināšanai. 

 2015.gads VRAA ir zīmīgs ar to, ka noslēdzies ES Struktūrfondu 2007.-2013.gada 

programmēšanas perioda finansējuma administrēšanas laiks. Esam gandarīti, ka 97% no 

finansējuma saņēmējiem, kuru projektus administrējām, atzina, ka ES fondu finansējums kopumā 

ir palīdzējis uzlabot dzīvi reģionos. Tas liek cerēt, ka gandrīz 500 miljonu eiro ieguldījums 

Latvijas reģionos ir nozīmīgi uzlabojis Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Aigars Undzēns 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors 
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Saīsinājumi 

 

ĀM – Ārlietu ministrija 

BJR – Baltijas Jūras reģions 

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija 

EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma 

LR – Latvijas Republika 

MK – Ministru kabinets 

NVO – Nevalstiska organizācija 

PFAS – Pašvaldību funkciju atbalsta sistēma 

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PPK – Publisko pakalpojumu kartīte 

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 

VID – Valsts ieņēmumu dienests 

VIS – Valsts informācijas sistēma 

VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra” 

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VZD – Valsts zemes dienests 
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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; 

 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 

statistisko datu strukturētu uzglabāšanu; 

 nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, 

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

sistēmas uzturēšanu; 

 nodrošina teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS), 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 Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.Latvija.lv 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 Elektronisko 

iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem; 

 nodrošina Valsts informācijas sistēma darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem 

(ESVIS) uzturēšanu un attīstību; 

 nodrošina Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls) uzturēšanu un 

attīstību. 

 

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 

sekretariātiem. 

 

http://www.latvija.lv/
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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; 

 vienotā valsts un pašvaldību pakalpojuma 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 un attīstība; 

 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 vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 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”; 

o „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”; 

o „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”. 

 Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 



8 

 

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 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 

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, 2015. gadā VRAA pabeidza īstenot šādus ERAF projektus: 

 

 „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar 

portālu”; 

 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”; 

 „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība”; 

  „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados – 2. kārta”; 
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 „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 117 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, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās 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 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 darbības pilnveidošana; 

 starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzņemošās institūcijas 

funkciju nodrošināšana; 

 dalība starptautiskajos projektos; 

 ESPON kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšana; 

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

nodrošināšana; 
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 Turpināt pieslēgt jaunas iestādes Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas videi; 

 Uzturēt un pilnveidot publisko pakalpojumu katalogu portālā 

www.Latvija.lv, nodrošinot tehnisko atbalstu pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas 

kontaktpunkta izveidei. 

 

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: 60 626 388 35 247 173 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 14 612 592 17 003 571 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 46 013 796 18 243 602 

2. Pasīvi: 60 626 388 35 247 173 

2.1. Budžeta izpildes rezultāts 58 174 921 32 998 550 

2.2. Kreditori 2 451 467 2 248 623 

 

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) 

943 943 992 249 992 249 

1.1. Dotācijas 943 943 992 249 992 249 

2. Izdevumi (kopā): 895 238 992 249 953 136 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 753 313 707 372 668 358 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 680 713 671 072 632 058 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 72 600 36 300 36 300 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  141 925 284 877 284 778 
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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) 

2 538 553 3 540 064 3 540 064 

1.1. Dotācijas 2 538 553 3 540 064 3 540 064 

2. Izdevumi (kopā): 2 471 191 3 540 064 3 512 841 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 194 284 2 657 375 2 633 522 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 194 284 2 657 375 2 633 522 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  276 907 882 689 879 319 

 

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) 

57 282 994 38 036 673 38 036 673 

1.1. Dotācijas 57 282 994 38 036 673 38 036 673 

2. Izdevumi (kopā): 56 014 294 38 036 673 37 964 749 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 767 857 572 441 511 282 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 767 857 572 441 511 282 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  55 246 437 37 464 232 37 453 467 

 

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 izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

137 326 31 957 31 957 
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1.1. Dotācijas 137 326 31 957 31 957 

2. Izdevumi (kopā): 137 325 31 957 31 956 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 137 325 31 957 31 956 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 137 325 31 957 31 956 

 

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) 

550 908 629 732 533 486 

1.1. Dotācijas 227 231 198 399 198 399 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 311 419 417 229 335 087 

1.5. Transferti 12 258 14 104 - 

2. Izdevumi (kopā): 1 640 812 2 383 942 1 839 782 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 621 496 2 312 404 1 837 097 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 186 144 1 593 269 1 207 422 

2.1.3. Subsīdijas dotācijas un sociālie 

pabalsti 

 

12 258 

 

14 104 

 

- 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

 

326 320 

 

597 144 

 

554 344 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 96 774 107 887 75 331 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  19 316 71 538 2 685 

 

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) 

968 399 1 090 955 1 081 163 

1.1. Dotācijas 968 399 1 007 205 1 007 205 
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1.4. Transferti - 83 750 73 958 

2. Izdevumi (kopā): 851 053 1 090 955 963 279 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 848 772 1 082 981 963 279 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 848 772 1 082 981 963 279 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  2 281 7 974 - 

 

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) 

183 028 2 790 452 2 788 335 

1.1. Dotācijas 139 498 2 738 023 2 738 023 

1.2. Citi pašu ieņēmumi 43 530 - - 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība - 52 429 50 312 

2. Izdevumi (kopā): 159 336 2 799 848 2 678 581 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 159 336 1 647 761 1 526 494 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 159 336 165 907 148 983 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

 

- 

 

1 130 964 

 

1 028 038 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti - 350 890 349 473 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem - 1 152 087 1 152 087 

 

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) 

1 576 827 131 932 131 932 

1.1. Dotācijas 1 442 055 131 932 131 932 

1.4. Transferti 134 772 - - 

2. Izdevumi (kopā): 1 492 960 131 932 120 290 
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2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 71 615 72 506 60 864 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 71 615 72 506 60 864 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 421 345 59 426 59 426 

 

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) 

207 783 336 928 281 768 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 207 783 336 928 281 768 

2. Izdevumi (kopā): 271 713 698 223 209 781 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 270 283 680 530 198 783 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 263 129 680 530 198 783 

2.1.3. Subsīdijas dotācijas un sociālie 

pabalsti 

 

7 154 

 

- 

 

- 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 430 17 693 10 998 

 

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) 

121 991 33 349 33 349 

1.1. Dotācijas 121 991 33 349 33 349 

2. Izdevumi (kopā): 106 781 33 349 33 349 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 106 781 33 349 33 349 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 106 781 33 349 33 349 
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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 

2015.gadā VRAA realizēja pasākumu „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

bezmaksas interneta un datoru izmantošanai”. Saskaņā ar MK 2014.gada 30.septembra  

noteikumiem Nr. 591 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un 

vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai 

pašvaldību bibliotēkās” 2015. gadā tika piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 451 015 eiro 

apmērā. 2015.gadā 814 pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to filiālbibliotēkās un ārējos 

izsniegšanas punktos Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā ir nodrošināts vienotā 

bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgums, t.sk. interneta darbība.  

 

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. 

 

2015. 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 12 712,99 eiro. VRAA veica 3 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros tika pabeigti 3 projekti un kopā aktivitātes ietvaros pabeigti 

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

pabeigtie projekti 2015.gadā 

 

 

 

 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. 

 

2015. 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  

 19 243.53 eiro. VRAA veica 1 pārbaudi projektu īstenošanas vietā.  

 

Pārskata periodā tika pabeigti 2 aktivitātes projekti un kopā līdz 2015.gada beigām tika pabeigts 

71 projekts.  

 

ESF aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” pabeigtie projekti 2015.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Alojas novada attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana 

Alojas novada Dome 57 399.34 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(eiro) 

Speciālistu piesaiste Inčukalna novada domei 

Inčukalna novada 

dome 

18 543.43 

Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā 

Vārkavas novada 

Dome 

25 604.57 

Speciālistu piesaiste Skrīveru novada 

pašvaldībā 

Skrīveru novada 

dome 

25 000.29 
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Kocēnu novada attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana 

Kocēnu novada Dome 52 426.12 

 

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”.  

 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu  

 3 554 483.00 eiro. VRAA veica 13 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto 13 pārcelto projektu 

īstenošana.  

 

Kopā līdz 2015.gada beigām apakšaktivitātes ietvaros ir pabeigti 18 projekti.  

 

ERAF apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības 

attīstībai” pabeigtie projekti 2015.gadā 

 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu 

pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai 

pie parka 

Balvu novada 

pašvaldība 

3 283 029,90 

Rīgas ielas posma rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Bauskas novada 

dome 

793 882,08 
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Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 

1.kārta 

Dobeles novada 

pašvaldība 

812 681,89 

Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un 

Brīvības – Neretas ielu krustojuma 

rekonstrukcija 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

7 277 166,46 

Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta 

Krāslavas novada 

dome 

4 521 362,18 

Transporta infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma 

attīstībai Ludzas pilsētā 

Ludzas novada 

pašvaldība 

4 439 632,92 

Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta Madonas novada 

pašvaldība 

3 979 462,42 

Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas 

centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības 

uzlabošanai Ogres novadā 

Ogres novada 

pašvaldība 

1 794 129,94 

Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos 

sasniedzamības sekmēšanai 1.kārta 

Talsu novada 

pašvaldība 

4 536 814,84 

Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai 

Ventspils novada Piltenē 

Ventspils novada 

pašvaldība 

951 268,22 

 

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. 

 

Aktivitātes ietvaros VRAA veica 67 apstiprināto projektu uzraudzību, un finansējuma 

saņēmējiem tika veikti maksājumi par kopējo summu 1 291 765,57 eiro. VRAA veica 13 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās.  

 

Pārskata periodā tika pabeigti 10 aktivitātes projekti un kopā līdz 2015. gada beigām aktivitātes 

ietvaros pabeigti 65 projekti. Pabeigto projektu ietvaros no jauna uzceltas vai paplašinātas 28 

pirmskolas izglītības iestādes, rekonstruētas vai renovētas 69 pirmskolas izglītības iestādes, 

kopumā izveidojot 5027 jaunas vietas bērnudārzos. 
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ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” pabeigtie projekti un jaunuzcelto vai rekonstruēto 

bērnu dārzu skaits 2015.gadā 

 

Projekta nosaukums 
Projekta 

iesniedzējs 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(eiro) 

Bērnudārzu 

skaits 

Bauskas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstība 

Bauskas novada 

dome 

429 383,95 2 

"Bauskas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstība , 2.kārta" 

Bauskas novada 

pašvaldība 

62 334,86 1 

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības 

iestādes "Auseklītis" kapacitātes 

paaugstināšana 

Gulbenes novada 

dome 

328 279,16 1 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes 

izveide Ganību ielā 66, I kārta 

Jelgavas pilsētas 

Dome 

2 395 130,04 1 

Liepājas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pienenīte" infrastruktūras 

attīstība 

Liepājas pilsētas 

dome 

1 345 269,80 1 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība Rēzeknes 

pilsētā 3.kārta - PII "Rūķītis" 

vienkāršotā renovācija 

Rēzeknes pilsētas 

dome 

288 664,57 1 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana Rīgas 

pilsētas pašvaldībā 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

2 212 990,96 4 

Smiltenes pirmsskolas izglītības 

iestāžu attīstība 

Smiltenes novada 

dome 

206 621,26 1 

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu energoefektivitātes 

paaugstināšana un rekonstrukcija 

III kārta 

Talsu novada 

pašvaldība 

1 416 410,50 1 

Infrastruktūras pielāgošana 

pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes izveidei Tukumā 

Tukuma novada 

dome 

763 582,73 1 
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ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros” īstenotie projekti un bērnu dārzu skaits 

sadalījumā 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, 2015. 

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

samazinājies par 35,79%. 

 

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 

2015. gada beigām 

 

Rezultāts 

Kurzeme Latgale 

Rīga un 

Rīgas 

reģions 

Vidzeme Zemgale Kopā 

Jaunuzcelto vai 

paplašināto 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skaits 

8 2 7  5  6 28 

Renovēto vai 11 14 11 22 11 69 

1 
2 

4 

1 1 

4 2 

5 

1 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rīgas reģions Vidzemes reģions Zemgales reģions Kurzemes reģions Latgales reģions

Projektu skaits Bērnudārzu skaits
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labiekārtoto 

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.  

 

2015.gadā VRAA turpināja īstenoto projektu pēcuzraudzību. Aktivitātes ietvaros finansējuma 

saņēmējiem netika veikti maksājumi. Pārskata periodā tika veiktas 3 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 15 783 292,00 eiro un veiktas 26 pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās.  

 

Pārskata periodā tika pabeigti 18 aktivitātes projekti un kopā līdz 2015.gada beigām tika pabeigti 

75 projekti.  

 

ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” pabeigtie projekti 2015.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Spīdolas ielas rekonstrukcija Aizkraukles novada 

dome 

1 072 442,92 

Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes 

mūzikas un kultūras centrs” izveide 

Cēsu novada 

pašvaldība 

6 267 147,56 

Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija 

un pieejamības nodrošināšana 

Cēsu novada 

pašvaldība 

2 694 969,41 

Daugavpils pilsētas industriālo zonu 

pieejamības veicināšana 

Daugavpils pilsētas 

dome 

3 598 510,38 

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības 

zonas infrastruktūras attīstība 

Daugavpils pilsētas 

dome 

3 997 987,23 

Gulbenes pilsētas centrālās daļas 

infrastruktūras sakārtošana 

Gulbenes novada 

dome 

2 273 462,23 

Pasta salas labiekārtošana un upju kā 

tūrisma un aktīvās atpūtas produkta 

veidošana Jelgavā 

Jelgavas pilsētas 

Dome 

2 312 013,22 

Transporta infrastruktūras izbūve industriālo 

teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā 

Jelgavas pilsētas 

Dome 

708 792,46 

Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais Liepājas pilsētas 5 051 274,51 
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dzintars” infrastruktūras paplašināšana 

sniegto pakalpojumu piedāvājuma 

daudzveidības attīstībai 

dome 

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 

sistēmas modernizācija un ielu 

rekonstrukcija 

Liepājas pilsētas 

pašvaldība 

20 589 767,11 

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma 

sistēmas modernizācijas 2. kārta 

Liepājas pilsētas 

pašvaldība 

1 735 379.53 

Līvānu novada pašvaldības ēku 

rekonstrukcija un energoefektivitātes 

paaugstināšana – 2.kārta 

Līvānu novada dome 949 029.49 

Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla 

uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai 

un uzņēmējdarbības veicināšanai 

Līvānu novada dome  5 455 236,44 

Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija Madonas novada 

pašvaldība 

2 186 281,49 

Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu 

rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā 

Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra 

pieejamību. II kārta. 

Rēzeknes pilsētas 

dome 

7 734 343,45 

Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu 

ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija, 

Rēzeknē nodrošinot Rēzeknes pilsētas 

industriālo teritoriju pieejamību 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Rēzeknes pilsētas 

dome 

3 223 746,29 

Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas 

ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija, 

Rēzeknē 

Rēzeknes pilsētas 

dome 

1 705 556,78 

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus 

pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas 

infrastruktūru 

Saldus novada 

pašvaldība 

788 804,60 
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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”. 2015. gadā netika pabeigta neviena projekta īstenošana, bet 

turpināta 1 projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” 

īstenošana un veikti maksājumi 5 708 494,00 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 

Latgales 
reģions 

7 

Zemgales 
reģions 

3 

Kurzemes 
reģions 

4 

Vidzemes 
reģions 

4 
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veidā, un VRAA veic pilnu projekta administrēšanas ciklu. 

 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 4 853 560,00 

eiro apmērā. VRAA veica 10 pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 

 

Pārskata periodā tika pabeigti 6 aktivitātes projekti un kopā līdz 2015.gada beigām tika pabeigti 

12 projekti. 

 

ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  

pabeigtie projekti 2015.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 

Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Ēku rekonstrukcija Aizputes novada 

pašvaldības sociālo, mūžizglītības 

pakalpojumu un tūrisma informācijas 

funkciju attīstībai 

Aizputes novada Dome 547 903.50 

Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža 

ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

5 415 073.94 

Kraujas ielas posma rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Bauskas novada dome 237 614.01 

Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu 

funkcionalitātes uzlabošana 

Grobiņas novada dome 1 156 775.73 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (2.kārta) 

Tukuma novada dome 646 756.47 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (1.kārta) 

Tukuma novada Dome 640 325.19 
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ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” īstenojamo un 

pabeigto projektu izmaksas procentuālā attiecība pa plānošanas reģioniem 

 

 

 

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 veikta 75 projektu īstenošanas uzraudzība.  

  

ERAF aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”  

apstiprinātie projekti 2015.gadā 

 

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs 
Projekta kopējās 

izmaksas (eiro) 

Alojas novada pašvaldības publisko 

interneta pieejas punktu attīstība 

Alojas novada Dome 21 921,72 

Publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana un pilnveidošana Alsungas 

novadā 

Alsungas novada 

Dome 

5 726,15 

Publiskās interneta pieejas punktu attīstība 

Alūksnes novadā 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

90 663,20 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Amatas novadā 

Amatas novada 

pašvaldība 

24 409,75 

3% 

20% 

62% 

15% 

Zemgales reģions Kurzemes reģions Vidzemes reģions Rīgas reģions 

http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1533
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Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā 

Apes novada dome 22 999,45 

Publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana Auces novadā 

Auces novada 

pašvaldība 

9 084,94 

Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveide un esošo punktu pilnveidošana 

Baldones novadā 

Baldones novada 

pašvaldība 

10 099,27 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Balvu novadā 

Balvu novada 

pašvaldība 

45 689,05 

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 

9 349,03 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Cēsu novadā 

Cēsu novada 

pašvaldība 

24 678,18 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Dagdas novadā 

Dagdas novada 

pašvaldība 

58 768,55 

Daugavpils novada publisko Interneta 

pieejas punktu attīstība 

Daugavpils novada 

dome 

104 787,46 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Dobeles novadā 

Dobeles novada 

pašvaldība 

32 160,70 

Publiskā interneta pieejas punktu attīstība 

Garkalnes novadā 

Garkalnes novada 

dome 

5 456,88 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Grobiņas novadā 

Grobiņas novada 

dome 

27 437,04 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Gulbenes novadā 

Gulbenes novada 

dome 

87 674,76 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Iecavas novadā 

Iecavas novada 

Dome 

9 924,73 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ikšķiles novadā 

Ikšķiles novada 

pašvaldība 

14 514,00 
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Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Inčukalna novadā 

Inčukalna novada 

dome 

14 739,49 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Jaunjelgavas novadā 

Jaunjelgavas novada 

Dome 

45 974,30 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Jelgavas novadā 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

117 045,17 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Jēkabpils novada pašvaldībā 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

17 807,12 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Kārsavas novadā 

Kārsavas novada 

pašvaldība 

68 852,51 

Publiskā interneta pieejas punkta attīstība 

Kocēnu novadā 

Kocēnu novada 

Dome 

27 904,94 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Kokneses novadā 

Kokneses novada 

dome 

21 175,16 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

attīstība Krāslavas novadā 

Krāslavas novada 

dome 

68 852,51 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Krimuldas novadā 

Krimuldas novada 

dome 

13 245,77 

Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveidošana Kuldīgas novadā 

Kuldīgas novada 

pašvaldība 

23 929,54 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

pilnveidošana Ķeguma novadā 

Ķeguma novada 

Dome 

27 953,76 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ķekavas novadā 

Ķekavas novada 

pašvaldība 

15 700,78 

Publisko interneta pieejas punktu izveide 

Lielvārdes novadā 

Lielvārdes novada 

pašvaldība 

25 282,12 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Limbažu novadā 

Limbažu novada 

pašvaldība 

13 772,77 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Lubānas novadā 

Lubānas novada 

pašvaldība 

12 318,63 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ludzas novadā 

Ludzas novada 

pašvaldība 

11 874,50 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Madonas novadā 

Madonas novada 

pašvaldība 

97 997,64 

Publisko interneta punktu uzlabojumi un 

attīstība Mērsraga novadā 

Mērsraga novada 

pašvaldība 

8 131,71 
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Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Naukšēnu novadā 

Naukšēnu novada 

pašvaldība 

9 428,76 

Publiskie interneta pieejas punkti Neretas 

novadā 

Neretas novada 

pašvaldība 

14 694,12 

Jaunu publiskā interneta pieejas punktu 

izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas 

novadā 

Nīcas novada dome 15 575,33 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ogres novadā 

Ogres novada 

pašvaldība 

12 840,40 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Olaines novadā 

Olaines novada 

pašvaldība 

24 549,00 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Ozolnieku novadā 

Ozolnieku novada 

dome 

28 066,87 

Publisko interneta pieejas punktu izveide 

Pārgaujas novadā 

Pārgaujas novada 

pašvaldība 

13 649,12 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

pilnveidošana Pļaviņu novadā 

Pļaviņu novada 

dome 

30 662,79 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Preiļu novadā 

Preiļu novada dome 33 341,85 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Priekules novadā 

Priekules novada 

dome 

37 146,14 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Raunas novadā 

Raunas novada 

Dome 

11 611,18 

Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas 

punktu attīstība 

Rēzeknes novada 

pašvaldība 

139 475,44 

Internets ikvienam Riebiņu novada 

iedzīvotājam 

Riebiņu novada 

dome 

5 513,06 

Publiskā interneta pieejas punkta izveide 

Rudes ciemā, Rojas novadā 

Rojas novada Dome 9 558,49 

Publiskie interneta pieejas punkti Ropažu 

novadā 

Ropažu novada 

pašvaldība 

9 010,08 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Rugāju novadā 

Rugāju novada 

Dome 

10 615,24 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Rundāles novadā 

Rundāles novada 

dome 

25 283,00 

Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas 

novadā 

Salacgrīvas novada 

dome 

16 460,79 
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Publisko interneta pieejas punktu izveide 

Salaspils novadā 

Salaspils novada 

Dome 

18 406,09 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Saldus novadā 

Saldus novada 

pašvaldība 

131 999,18 

Saulkrastu novada publisko interneta pieejas 

punktu attīstība 

Saulkrastu novada 

Dome 

17 192,57 

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 

47 558,13 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Stopiņu novadā 

Stopiņu novada 

Dome 

11 702,47 

Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana 

un paplašināšana Strenču novadā 

Strenču novada 

dome 

23 136,62 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Talsu novadā 

Talsu novada 

pašvaldība 

10 857,81 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Tērvetes novadā 

Tērvetes novada 

dome 

25 248,24 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Tukuma novadā 

Tukuma novada 

Dome 

93 332,88 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Valkas novadā 

Valkas novada dome 37 034,34 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Varakļānu novadā 

Varakļānu novada 

pašvaldība 

18 333,61 

Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana 

Vārkavas novadā 

Vārkavas novada 

dome 

10 637,18 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Vecpiebalgas novadā 

Vecpiebalgas novada 

pašvaldība 

25 351,74 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Vecumnieku novadā 

Vecumnieku novada 

Dome 

16 252,31 

Publisko interneta pieejas punktu izveide un 

pilnveidošana Ventspils novada teritorijā 

Ventspils novada 

pašvaldība 

38 938,01 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Viesītes novadā 

Viesītes novada 

pašvaldība 

20 589,42 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Viļakas novadā 

Viļakas novada 

Dome 

28 343,23 
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ERAF aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”  

apstiprinātie projekti 2015.gadā sadalījumā pa plānošanas reģioniem 

 

 

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 524 514,52 

eiro. Pārskata periodā tika veiktas 28 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un pabeigta 75 

projektu īstenošana. 

 

2.2.2. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana 

 

1. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma aktivitāte: 

 

Pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana” ietvaros 2015. gadā VRAA nodrošināja 99 

iegādāto autobusu izmantojuma uzraudzību, veicot pārbaudes uz vietas pašvaldībās un 

nodrošinot 62 novadu pašvaldību iesniegto pārskatu saturisko kontroli. 

 

2015. gadā VRAA sagatavoja pārskatu par autobusu ekspluatāciju 2014.gadā, kā arī veica 

pārbaudes 7 novadu pašvaldībās par 10 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. 2015. gadā VRAA izvērtēja 59 novadu pašvaldību 

19 

19 
9 

16 

12 
Rīgas plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģions

Latgales plānošanas reģions
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iesniegtos pārskatus par autobusu ekspluatāciju 2014.gadā un sagatavoja pārskatu, kā arī saskaņā 

ar pārbaužu plānu veica izlases veida pārbaudes novadu pašvaldībās. 2015. gadā veiktas 

pārbaudes 10  novadu pašvaldībās par 18 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” 

 

2015.gada 31.maijā VRAA pabeidza 2011. gadā uzsāktās Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas ietvaros individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vis-

pārējās izglītības iestādēs” ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos.  

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. 

 

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. 2015.gadā spēle tika nodota 

lietošanai. 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 ir pieejama interneta 

vietnē www.drosadiena.lv, kā arī sociālajās vietnēs Draugiem.lv un Facebook. Papildus tam ir 

izveidota aplikācija Android mobilajām ierīcēm. Lai spēle būtu arī palīglīdzeklis mācību 

procesā, sadarbojoties ar skolotājiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

speciālistiem, ir radīts metodiskais mācību materiāls par ugunsdrošību un civilo aizsardzību. 

 

3. „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2009.-2014.gadam” un „Norvēģijas 

finanšu instruments 2009.-2014.gadam” 

 

2015.gadā VRAA turpina administrēt divas jaunas programmas - 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 
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reģionālām iestādēm”. 

 

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

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

reģionālām iestādēm” 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. 

 

2015.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. 

 

 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, 
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Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 

un Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu. Projektam pieejamais finansējums ir 1 

209 305 eiro. 

 

2015.gadā VRAA nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. –2014. gada 

perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa 

"Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 

tehnoloģiju attīstība" septiņu projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kā arī astoņpadsmit 

neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana 

pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to 

radītajām sekām" projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli. Atklāta 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. 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. 

 

Kopējais atklāta konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5  milj. eiro. 

Grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 eiro. 

 

2.2.3. ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana 

 

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 noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, un izdevumi, 

kas saistīti ar projekta īstenošanu, 100% apmērā tika 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 
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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. 

 

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 

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 202 atzinumi 8,79 milj. eiro apmērā. 

 

2.3. E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana 

 

Projektā „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar 

portālu” pabeigta ģeoportāla (t.sk. ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) un dalītās piekļuves 

publicēšanas sistēmas) funkcionalitātes attīstība. Pabeidzot projektu, ir izveidota infrastruktūra 

sekojošu funkciju nodrošināšanai, kuru izpildei tiek veikta informācijas aprite:  

 vienots pieejas punkts valsts un pašvaldību ģeotelpiskajai informācijai;  

 publiska pieeja ģeotelpiskiem datiem elektroniskā formā;  

 ģeotelpiskās informācijas kopīga izmantošana starp iestādēm;  

 ģeotelpiskās informācijas atkalizmantošana elektroniskā formā;  

 publiska pieeja šādiem ģeotelpiskās informācijas pamatpakalpojumiem, kurus definē 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta direktīva 2007/2/EK (par Telpiskās 

informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE)):  

o meklēšanas pakalpojumi, kas, par pamatu ņemot attiecīgo metadatu saturu, 
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nodrošina pieejamo ģeotelpisko datu kopu meklēšanu un metadatu satura 

parādīšanu; 

o skatīšanās pakalpojumi, kas ļauj vismaz attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt 

skatu, panoramēt vai pārklāt skatāmās ģeotelpiskās datu kopas, kā arī attēlot 

pieņemtos ģeotelpisko datu kopu apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto 

metadatu saturu;  

o lejupielādes pakalpojumi, kas ļauj lejupielādēt pilnu ģeotelpisko datu kopu vai to 

daļu kopijas un, ja iespējams, piekļūt tām nepastarpināti;  

o transformēšanas pakalpojumi, kas ļauj transformēt ģeotelpiskās datu kopas, lai 

panāktu to nepieciešamo sadarbspēju;  

o pakalpojumi, kas ļauj nepastarpināti izmantot ģeotelpiskās informācijas 

pakalpojumus informācijas sistēmās. 

 

Pārskata periodā projekta rezultātu izmantošanu raksturo ģeoportālā publicētie ģeoprodukti. 

Piecas iestādes kopumā publicējušas 17 ģeoproduktus, no tiem skatīšanās ģeoprodukti – 13, 

savukārt no tiem četri maksas ģeoprodukti, viens lejupielādes ģeoprodukts, viena nesaistes datne, 

divas lejupielādes datnes. Ģeotelpisko datu savietotāja metadatu katalogā publicēti 77 metadatu 

ieraksti un to veikušas deviņas iestādes. Dalītās piekļuves pārvaldības sistēmā reģistrētas 58 

ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes (WMS, WFS, Inspire view, Inspire feature download) un to 

veikušas deviņas iestādes. 

 

Projektā „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” 

pabeigta e-pakalpojuma „Iesniegums iestādei” izstrāde un ieviešana pilnā apmērā (tai skaitā, 

nodrošinot pakalpojumā iestādēm iespēju publicēt biežāk uzdotos jautājumus, kā arī e-

iesniegumu dalīšanu par iestādes kompetences tēmām) un pabeigtas 2015.gadā plānotās projekta 

aktivitātes. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi 2015.gada 

beigās izmato 55 iestādes, tai skaitā 2015. gada laikā pieslēgtas 41 iestāde. 

 

Projektā īstenošanas gaitā ir veikta portāla www.Latvija.lv un VISS funkcionalitātes 

papildināšana. Balstoties uz Projekta ietvaros veiktiem portāla www.Latvija.lv un 

www.viss.gov.lv (turpmāk - VISS) komponentes Publisko pakalpojumu kataloga (turpmāk - 

PPK) klātienes lietošanas testēšanas un heiristiskā analīzes rezultātiem, ir ieviestas tādas 

izmaiņas kā automātiska PPK pakalpojumu aprakstu aktualizācijas kontrole, kas uzlabo PPK 

pakalpojumu aprakstu kvalitāti.  

 

Ir nodrošinātas notifikācijas Valsts kasei, kas paziņo par jauniem notikumiem PPK maksājumu 

apgabalā, izstrādāta portāla www.Latvija.lv satura tulkošana, izmantojot Hugo.lv, veikti 

funkcionalitātes labojumi un papildinājumi sadaļās “Klasifikatori”, “Dzīves situācijas”, 

“Cenrādis”, un virkne citu uzlabojumu portālu publiskajā un administratīvajā daļā, kas 

http://iesniegums/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.viss.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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www.Latvija.lv un VISS padara labāk uztveramu un ērtāku no lietojamības viedokļa gan gala 

lietotājiem, izmantojot portāla www.Latvija.lv sniegtos pakalpojumus ikdienā, gan iestāžu 

darbiniekiem, aizpildot publiskā pakalpojuma kataloga saturu un apstrādājot gala lietotāju 

pieteikumus, tādējādi samazinot iestāžu darbinieku administratīvo slogu. Kā arī ir veicināta abu 

portālu pieejamība, nodrošinot iespēju VISS infrastruktūrā un www.Latvija.lv izmantot Meridian 

Trade Bankas autentifikācijai un maksājumu veikšanai. 

 

Sadarbībā ar Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts 

tehniskās uzraudzības aģentūru un Valsts zemes dienestu ir izstrādāti sistēmu pielāgojumi un 

tīmekļa pakalpes, kas nodrošina sadarbības iestāžu reģistru datu nodošanu pašvaldībām 

tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot VISS, un tādējādi pildot Ministru kabineta un 

Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada 27. septembra vienošanās un domstarpību protokola 

VI sadaļas 2. punktā ietvertās vienošanās „Sociālo pabalstu administrēšanas un pakalpojumu 

sniegšanas uzlabošana” 2.apakšpunktu. Kā arī ir izstrādāti pielāgojumi un tīmekļa pakalpes 

valsts reģistru datu nodošanai ES fondu projektu sadarbības partneriem tiešsaistes datu pārraides 

režīmā, izmantojot VISS, nodrošinot iespēju ES fondu projektu sadarbības partneriem saņemt 

datus no valsts reģistriem un izmantot tos ES fondu projektu sadarbības partneru funkciju 

veikšanai. 

 

Ievērojot Ministru Kabineta 2014.gada 28.novembra rīkojumu Nr. 694 “Par Uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanas pasākumu plānu 2014.-2015.gadam” apstiprinātā 7.sadaļas “Uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanas pasākumu plāna 2014.-2015.gadam” 1.7.pasākumu “Juridisku personu 

autentificēšana portālā www.Latvija.lv un VRAA izstrādātajā koplietošanas modulī "Vienotā 

pieteikšanās”” izpildi, Projektā ir izstrādāts risinājums, kas ļauj juridiskām personām 

(uzņēmējiem) un iestādēm veikt fizisku personu elektronisku pilnvarošanu. 

 

Lai veicinātu portālu www.Latvija.lv un VISS atpazīstamību un iedrošinātu iedzīvotājus un 

iestāžu darbiniekus lietot portālu, izstrādāti izglītojoši, informatīvi un uz rīcību mudinoši 

apmācību materiāli gan lietotājiem, gan lietotāju konsultantiem par abu portālu funkcionalitāti un 

iespējām. Apmācību materiāli – prezentācijas, infografikas un video – paredzēti dažādām 

lietotāju grupām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai lietotājs spētu orientēties portālu 

sniegtajās iespējās un izprastu to darbības modeļus. Projekta īstenoto aktivitāšu kvalitātes 

kontrolei veikti www.Latvija.lv un www.viss.gov.lv drošības un veiktspējas auditi. 

 

Projektā „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu 

pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas ieviešanas novados, 2. kārta” pabeigta izstrāde pie 

TAPIS un RAIM funkcionalitātes paplašināšanas. TAPIS sistēma pieejama izmantošanai 

vietējām pašvaldībām, un teritorijas plānojumu saskaņošanas procesā iesaistītajām iestādēm 

sākot ar 2015.gada 1.maiju, kā to noteica Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.392 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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“Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” 48.punkts. Vienlaikus ar 

TAPIS sistēmas darbības uzsākšanu ieviesti arī 3 TAPIS e-pakalpojumi: pašvaldības apstiprināta 

izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu (pieejams portālā 

www.Latvija.lv); informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar 

teritorijas plānojumu (pieejams portālā www.Latvija.lv); informācijas saņemšana par teritorijas 

plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un sabiedriskās apspriešanas procesu norisi 

(pieejams autorizētiem lietotājiem www.geolatvija.lv Teritorijas attīstības plānošanas sadaļā).  

 

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

pabeigta Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem 

funkcionalitātes izstrāde, lai ESVIS nodrošinātu valsts pārvaldē nacionālo dokumentu apriti līdz 

drošības līmenim "dienesta vajadzībām" (ieskaitot).  

 

Sistēmas darbība tika uzsākta 2014.gada 1.novembrī un tā līdz 2015.gada 1.jūlijam tehniski 

atbalstīja Eiropas Savienības Padomes prezidentūras pienākumu veikšanu Latvijā. Pēc Eiropas 

Savienības Padomes prezidentūras perioda beigām Latvijā sistēma nodrošina elektronisku, 

vienotu un drošu ES dokumentu aprīti līdz drošības līmenim "dienesta vajadzībām" (ieskaitot), 

kā arī nodrošina nacionālo dokumentu apriti līdz drošības līmenim "dienesta vajadzībām" 

(ieskaitot) funkcionalitāti. 

 

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. 

 

EIS apgrozījums 2015.gadā sasniedza 64,8 milj. eiro, kas ir par 41% vairāk nekā 2014. gadā. 

Šajā laikā veikti 9 centralizēti iepirkumi, t.sk., četri pilotprojekti, kuru rezultātā ar jaunām preču 

grupām ir būtiski paplašināti jau iepriekš darbojošies katalogi. Pagājušajā gadā ir atvērti četri 

jauni pilotprojektu katalogi – asmeņu servertehnika, asmeņserveru, datu glabātuvju uzstādīšanas 

un konfigurēšanas pakalpojumi un konsultāciju sniegšana, enterālās barošanas līdzekļi, veselības 

apdrošināšanas polises. 

 

Pārskata periodā noslēgtas 9 vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un 

pakalpojumu iepirkumos. Pircēju ērtībām ir atjaunoti 8 dažādu preču un pakalpojumu katalogi. 

Atjaunotajos e-katalogos būtiski papildināta iespēja komplektēt preces atbilstoši individuālām 

pircēju prasībām – līdztekus pamatprecei izvēlēties tās komplektāciju no dažādām piedāvātām 
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izvēles īpašībām. Kopumā 2015.gada beigās pircējiem bija pieejami 19 preču un pakalpojumu 

katalogi ar 212 965 dažādām preču vienībām. Uz 2015.gada beigām ir reģistrētas 945 pircēju un 

223 piegādātāju organizācijas. 

 

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. Kopumā 2015.gadā 

pie pasūtītājiem tika veiktas 53 pārbaudes. Pēc veiktajām pārbaudēm tika konstatēti 19 

vispārīgās vienošanās pārkāpumi. Visos gadījumos tika piemērotas vispārīgajā vienošanās 

paredzētās sankcijas.  

 

Elektronisko iepirkumu sistēmas funkcionalitāte paredz iespēju preču katalogos iekļaut preces ar 

īpašām prasībām attiecībā uz vides aizsardzības nosacījumiem. 2015. 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 9% no kopējā apgrozījuma; 

 

Pārskata periodā ir noslēgusies projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-

izsoļu funkcionalitātes attīstība” realizācija. Projekta ietvaros tika izveidota publisko iepirkumu 

norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic 

elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas. E-izsoļu 

apakšsistēmas izstrāde, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos 

iepirkumos dod iespēju izmantot elektroniskās izsoles, kas ir vēl viens instruments piegādātāju 

godīgas konkurences nodrošināšanai, un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu 

iegūšanai. Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan Publisko iepirkumu likumā, 

gan  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. E-konkursu apakšsistēma izveidota 

vienotas elektroniskās vides iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu 

standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu 

sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī daļējai izvērtēšanai un sasaistes nodrošināšanai starp 

dažādām iepirkuma procedūru norisi atbalstošajām informācijas sistēmām un apakšsistēmām – 

e-izziņu apakšsistēmu, e-izsoļu apakšsistēmu un e-katalogu apakšsistēmu. 
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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. 

 

Aktuālā informācija par visiem piegādes darījumiem regulāri tiek publicēta EIS mājas lapā 

www.eis.gov.lv. 
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EIS apgrozījums preču grupās (milj. eiro)
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EIS dalībnieku skaits no 2010. līdz 2015.gadam  
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Piegāžu skaits reizēs 

 

 

2.5. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 

 

Pārskata periodā pēc VRAA pasūtījuma SIA „Comperio” sagatavoja informatīvo apkopojumu 

"Eiropas Savienības fondi Latvijas reģionu attīstībai" par VRAA administrēto ESF un ERAF 

aktivitāšu rezultātiem 2007. - 2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā.  

 

VRAA administrēto atbalsta programmu ietvaros 2015.gada nogalē praktiski visu projektu 

īstenošana bija noslēgusies. Lai uzlabotu dzīvi Latvijas iedzīvotājiem visā tās teritorijā un 

attīstītu reģionus, VRAA administrēto 494 projektu ietvaros ir ieguldīti gandrīz 500 miljoni EUR 

ES fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu. Ņemot vērā ievērojamos ieguldījumus, radās 

nepieciešamība novērtēt veikto ieguldījumu ietekmi uz reģionu attīstību un piemērotību 

pašvaldību vajadzībām. Lai pēc iespējas objektīvāk novērtētu VRAA atbalsta programmu 

ietvaros īstenotajos projektos veiktos ieguldījumus tika veikta gan visu projektu datu statistiskā 

izpēte un analīze, gan organizēti forumi projektu īstenotājiem visos plānošanas reģionos, kuros 

finansējuma saņēmēji varēja izteikt savu viedokli tieši par projektu īstenošanas praktiskajiem 

aspektiem, kā arī tika veikta finansējuma saņēmēju aptauja. Informatīvajā apkopojumā iegūtie 

rezultāti tika prezentēti VRAA organizētajā noslēguma konferencē, kuru apmeklēt tika aicināts 

ikviens interesents. 

 

Pašvaldības, kas VRAA projektu ietvaros bija galvenie finansējuma saņēmēji, atzīst, ka par 

saviem līdzekļiem būtu iespējams segt tikai infrastruktūras uzturēšanas izdevumus vai veikt 

nelielus remontdarbus, un atzīst, ka tieši ES fondi ļāvuši pašvaldībām veikt vērienīgus 
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infrastruktūras uzlabošanas darbus. Piemēram, VRAA administrētajās aktivitātēs ES fondu 

finansējums sasniedza vidēji 82% no veiktajiem ieguldījumiem, tātad, ieguldot tikai savus 

līdzekļus, pašvaldības būtu spējušas veikt ievērojami mazākas izmaiņas pašvaldību iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanā. Forumos tika pausts viedoklis, ka nākotnē būtu vēlams radīt 

plašākas iespējas pašvaldībām izvēlēties īstenojamos projektus, līdzīgi kā iepriekšējā plānošanas 

periodā tas bija iespējams 3.6.1.1. aktivitātē „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru 

izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai”. Tas dod iespēju pašvaldībām izvēlēties ieguldījumus 

infrastruktūrā atbilstoši savām attīstības programmām un specifiskajām vajadzībām, kas palīdz 

saglabāt identitāti, labāk nodrošinot problēmu risinājumus, kas nepieciešami gan pašvaldībām, 

gan to iedzīvotājiem. 

 

Pašvaldības ir novērtējušas veikto ieguldījumu nozīmi, ko apliecina fakts, ka aptaujā 97% no 

respondentiem sniedza apstiprinošu atbildi uz jautājumu, ka ES fondu finansējums kopumā ir, 

palīdzējis uzlabot dzīvi reģionos.  

 

Tāpat informatīvajā apkopojumā atrodama virkne Latvijas pašvaldībās īstenoto projektu, kuri ir 

izdalīti kā labās prakses piemēri, kas savukārt var kalpot kā piemēri un paraugs labām idejām 

jaunu projektu īstenošanai nākotnē. 

 

Informatīvais apkopojums elektroniski pieejams VRAA mājas lapas sadaļas „Publikācijas” 

apakšsadaļā „Pētījumi un publikācijas”.  

 

2.6. Pārrobežu sadarbības sekretariātu un informācijas punktu darbība  

 

2.6.1. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) 

 

2015.gadā VASAB sekretariāts sniedza organizatorisku atbalstu Igaunijas Iekšlietu ministrijai kā 

VASAB prezidentūrai no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam un Polijas Reģionālās 

attīstības ministrijai – no 2015.gada 1.jūlija. Tika organizētas trīs Telpiskās plānošanas un 

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

telpiskās plānošanas darba grupas sēdes.  

 

2015.gadā VASAB tika uzņemts par novērotāju Eiropas Savienības jūras telpiskās plānošanas 

ekspertu darba grupā. VASAB sekretariāta vadītājs uzstājās forumā “Stratēģiskā plānošana 

Krievijas reģionos un pilsētās” Sanktpēterburgā, Eiropas Savienības atvērto dienu programmā 

Briselē un ESPON konferencē Luksemburgā.  
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Svarīgi atzīmēt, ka pārskata periodā VASAB sekretariāts piedalījās arī divu projektu īstenošanā. 

Tika uzsākta Eiropas Komisijas finansēta projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu 

risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)” īstenošana, kurā VASAB 

sekretariāts ir atbildīgs par iekšējo un ārējo komunikāciju. Projekta ietvaros tika izstrādātas 

komunikācijas vadlīnijas, izveidota projekta vizuālā identitāte, mājas lapa un sākotnējie izdales 

materiāli. Rīgā 2015.gada 28.-29.septembrī notika projekta partneru sanāksme un projekta 

uzsākšanas pasākums. Savukārt tehniskās palīdzības projekta Eiropas Savienības Baltijas jūras 

stratēģijas horizontālās aktivitātes „Telpiskā plānošana” koordinatoru darba atbalstam “HASPS” 

ietvaros tika organizēta Baltijas jūras reģiona jūras plānošanas datu ekspertu apakšgrupas sēde 

Rīgā un seminārs par pilsētu revitalizāciju Lodzā, Polijā. 

Tika sagatavoti un apstiprināti divi pieteikumi Interreg Baltijas jūras reģiona programmai - 

„Baltic LINes” un „NSB CoRe” projektiem, kuros VASAB sekretariāts būs projekta partneris un 

kuru īstenošana sāksies 2016.gadā. Tika uzsākts darbs pie VASAB tematiskās publikācijas par 

Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstību. 

Pildot Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas horizontālās darbības „Telpiskā 

plānošana” koordinatora lomu, VASAB sekretariāts sniedza pārrobežu projektu sagatavotājiem 

informāciju par Projektu uzsākšanas fonda (Seed Money Facility) un citu finansējuma avotu 

piedāvātajām iespējām, kā arī piedalījās vairākos reģionālos forumos. VASAB sekretariāts 

piedalījās Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas ikgadējā foruma organizēšanā 

Jūrmalā, 2015.gada 15.-16.jūnijā. 

 

2.6.2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma pārskata periodā ir ieviesusi 50 

projektus, tai skaitā 5 liela mēroga stratēģiskos projektus, kas 2015. gadā veiksmīgi noslēguši 

savas aktivitātes. Programmas finansējums projektiem ir 58,89 miljoni eiro, no kuriem 32% 

novirzīti transporta un loģistikas attīstībai Programmas teritorijā, 22% vides aizsardzībai un 21% 

tūrisma attīstībai.  

 

2015. gadā tika nodrošināti informatīvie semināri par projektu gala atskaišu sagatavošanu un 

projektu slēgšanu. Semināri norisinājās Rīgā (4.februārī), Tartu (5.februārī), Pleskavā (11. 

februārī) un Sanktpēterburgā (12.februārī).  

 

2015. gadā visās Programmas partnervalstīs Pleskavā (28.-29.aprīlī), Tartu (27.-28.maijā) un 

Gulbenē (10.-11.jūnijā) tika organizēti Programmas reģionālie noslēguma pasākumi, lai 

demonstrētu Programmas labākos sasniegumus un taustāmos rezultātus, kas radīti pārrobežu 

sadarbības programmas ietvaros. Katrs no šiem pasākumiem pulcēja ap 140 dalībnieku no valsts 

institūcijām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un projektu realizētājus no Igaunijas, 
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Latvijas un Krievijas.  

 

2015. gada 23. septembrī Rīgā notika Programmas noslēguma pasākums “Pārrobežu  burvība”, 

kas ļāva atzīmēt pārrobežu sadarbības projektu panākumus un sasniegtos rezultātus, kā arī deva 

iespēju pārrunāt turpmāko sadarbību periodam 2014 - 2020. Pasākums pulcēja vairāk nekā 130 

dalībniekus, kas pārstāvēja Eiropas Komisiju, atbildīgo Latvijas un Igaunijas ministriju 

ministrus, kā arī atbildīgās Krievijas ministrijas pārstāvi. Tāpat klātesoši bija arī reģionālo un 

vietējo pašvaldību pārstāvji, projektu realizētāji no Igaunijas, Latvijas un Krievijas un 

INTERACT II programmas pārstāve, kas prezentēja Eiropas Sadarbības dienas ideju un 

aktivitātes. 

 

Izveidots Programmas foto albums “8 gadi 300 lappusēs”, kas atspoguļo visu Programmas 

darbības ciklu un iepazīstina ar katru no atbalstītajiem projektiem, tā aktivitātēm un ieguldījumu 

pārrobežu sadarbībā un reģionālajā attīstībā. Albumu iespējams apskatīt elektroniski 

Programmas mājas lapā - http://estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/books.  

 

Programma īstenošanas periodam tuvojoties beigām, tika izstrādāta elektroniska aptauja, lai 

izzinātu, novērtētu un apkopotu projektu partneru iegūto pieredzi un atziņas projektu ieviešanas 

laikā. Anketa tika sadalīta 16 daļās, kas ļāva apkopot informāciju par projekta partneru līdzdalību 

Programmā no pārrobežu sadarbību uzsākšanas līdz pat projektu īstenošanas beigām. Iegūtie dati 

plašākai auditorijai tika prezentēti Programmas noslēguma pasākumos. Tāpat iegūtā informācija 

tiek izmantota, lai palīdzētu plānot un īstenot nākotnes pārrobežu sadarbības programmas. 

 

Pārskata periodā tika turpināts nodrošināt 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.  

 

2.6.3. Baltijas jūras reģiona programma 

 

Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas 

biroju īstenoja programmas pirmo projektu konkursu programmas prioritātēs: (1) kapacitāte 

inovācijām (turpmāk tekstā – “inovācijas”); (2) efektīva dabas resursu izmantošana (turpmāk 

tekstā – “dabas resursi”); (3) ilgtspējīgs transports. Projektu konkurss sastāvēja no diviem 

etapiem. Pirmais etaps norisinājās laika periodā no 2014. gada 2. decembra līdz 2015. gada 2. 

februārim, kad tika iesniegti 282 projektu apraksti prioritātēs: “inovācijas” – 130, “dabas resursi” 

- 96 un “ilgtspējīgs transports” - 56. Lielākais skaits projektu pieteikumu iesniedza organizācijas 
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(projektu vadošie partneri) no Somijas (56), Vācijas (51) un Polijas (42). Kopumā iesniegtajos 

projektu pieteikumos bija iesaistīti vai bija plānots iesaistīt organizācijas no 11 Baltijas jūras 

reģiona valstīm. 

 

Saskaņā ar Uzraudzības komitejas apstiprinātajiem vērtēšanās kritērijiem, Rīgas birojs sadarbībā 

ar Rostokas biroju veica iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanu. Uzraudzības komiteja 

apstiprināja 81 projektu pieteikumu, kuri varēja piedalīties projektu konkursa otrajā etapā: 1) 

izstrādāt detalizētu projekta pieteikumu un 2) pretendēt uz programmas finansējumu projekta 

īstenošanai.  

 

Otrā projektu konkursa etapa ietvaros Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju 2015. gada 19.-

20. un 28.-29. maijā organizēja divus projektu attīstības seminārus Berlīnē, kuros prezentēja 

programmas prasības projektu sagatavošanā, t.sk., projekta stratēģiju, partnerību, darba plānu, 

komunikāciju un valsts atbalstu. Kopumā abos semināros piedalījās 144 projektu pieteicēji un 

tika sniegtas 63 konsultācijas. Lai nodrošinātu projektu konkursa otro etapu, Rīgas birojs 

sadarbībā ar Rostokas biroju izstrādāja projektu pieteikuma veidlapu un programmas 

rokasgrāmatu. 

 

Otrais projektu konkursa etaps noslēdzās 2015. gada 14. jūlijā. Konkursa ietvaros tika iesniegti 

78 projektu pieteikumi šādās prioritātēs: “inovācijas” – 24, “dabas resursi”- 33, “ilgtspējīgs 

transports“ – 21. No 78 iesniegtajiem projektu pieteikumiem Uzraudzības komiteja aptipināja 35 

projektu pieteikumus šādās prioritātēs: “inovācijas”- 12; “dabas resursi”- 13 un “ilgtspējīgs 

transports”- 10. Īss katra aptirpinātā projekta apraksts ir pieejams programmas mājaslapā: 

http://www.interreg-baltic.eu/about-projects.html. Pirmajā projektu konkursā 35 apstiprinātajiem 

projektiem tika piešķirti 91.9 miljoni Eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.  

 

Papildus šajā programmēšanas periodā Interreg BJR piedāvā finansiālu atbalstu makro-reģiona 

sadarbības koordinācijas aktivitātēm. Šis atbalsts tiek nodrošināts programmas tematiskās 

prioritātes 4 “Institucionālā kapacitāte makro-reģiona sadarbībai” ietvaros. Šis finansējums tiek 

piešķirts ES BJR Stratēģijas prioritāro jomu un horizontālo rīcību koordinatoriem, lai atbalstītu 

viņu darbu saistībā ar attiecīgo prioritāro jomu un horizontālo rīcību koordināciju. 

 

Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju strādāja pie projektu konkursa organizēšanas šīs 

prioritātes ietvaros, t.sk. attiecīgās dokumentācijas sagatavošanas un iesniegto projektu 

vērtēšanas. Pirmais projektu konkurss noslēdzās 2015. gada 19. februārī. 2015. gada 28.-29. 

aprīlī Interreg BJR Programmas Uzraudzības komiteja apstiprināja 11 projektus, piešķirot 

finansējumu 18 prioritāro jomu koordinatoriem un horizontālo rīcību līderiem (pēc Rīcības plāna 

izmaiņām, kas stājās spēkā 2015. gada jūnijā, saukti – koordinatori) 1,66 miljoni Eiro apmērā no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Šie līdzekļi atbalstīs prioritāro jomu koordinatoru un 
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horizontālo rīcību līderu darbu, t.sk. sadarbību ar dalībvalstīm, ES Stratēģijas BJR Rīcības plānā 

iekļauto stratēģiski nozīmīgo projektu vadītājiem, kā arī palīdzēs definēt un īstenot prioritāro 

jomu un horizontālo rīcību mērķus un indikatorus. Pārskata periodā Interreg Baltijas jūras 

reģiona Programmas Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju īstenoja projektu ieviešanas 

atbalsta pasākumus.  

 

Pārskata periodā Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju strādāja arī pie otra šāda veida 

projektu konkursa organizēšanas, kurš tika atvērts 2015. gada 2. Decembrī. Turklāt 4.prioritāes 

ietvaros, Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju organizēja projektu konkursu “Atbalsts un 

komunikācijas pasākumiem ES Stratēģijas BJR īstenošanai”. Konkurss tika atvērts 2015. gada 

14. decembrī un noslēdzās 2016. gada 29. februārī. 

 

2015. gada 15. un 16. jūnijā Rīgas birojs sadarbībā ar Rostokas biroju piedalījās sestajā ikgadējā 

ES BJR Forumā (Annual Forum of EUSBSR). Kopumā forumā piedalījās gandrīz 500 dalībnieku 

no dažādām BJR reģiona organizācijām. Foruma ietvaros sekretariāts organizēja semināru un 14 

konsultācijas ES BJR stratēģijas prioritāšu koordinatoriem un horizontālo rīcību līderiem, kā arī 

potenciālajiem projektu pieteicējiem. Programma tika prezentēta arī foruma sadarbības aktivitātē 

“networking village”. 

 

Kopš 2014. gada Valsts Reģionālās attīstības aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 

Schleswig - Holstein Investīciju banku Vācijā par Baltijas jūras reģiona programmas Apvienotā 

sekretariāta Rīgas biroja izveidi un darbību Rīgā. 2015. gada 21. oktobrī šis sadarbības līgums 

tika pagarināts līdz 2020. gadam. Rīgas birojs ir daļa no Interreg BJR programmas sekretariāta 

un cieši strādā sadarbībā ar kolēģiem Programmas galvenajā birojā, kas atrodas Rostokā, Vācijā. 

Kopumā Rīgas birojs strādā pie Interreg BJR programmas īstenošanas trešo struktūrfondu 

programmēšanas periodu. Plašāka un detalizēta informācija par Programmas aktivitātēm 

pieejama Programmas mājaslapā: http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

 

2.6.4. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tika 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.  

 

2015.gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais 

sekretariāts piedalījās programmas ieviešanā un slēgšanas pasākumos, nodrošinot gala 

maksājumu veikšanu projektiem, kā arī kopīgi ar Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām un 

vēstniecībām organizējot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas gada pasākumu 
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Rokiškos (Lietuva) Baltu dienas un Eiropas sadarbības dienas ietvaros. Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas atpazīstamības un sabiedrības informēšanas nolūkos 

nodrošināta arī virkne citu komunikācijas aktivitāšu. Detalizēta informācija par īstenotajām 

aktivitātēm un projektiem pieejama mājas lapā: www.latlit.eu. 

 

Apvienotais tehniskais sekretariāts arī piedalījās 2014.-2020.gada plānošanas perioda Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk – 2014.-2020.gada programma) izstrādē. 

2014.-2020.gada programma tika apstiprināta Eiropas Komisijā 2015.gada 30.novembrī.  

 

2015.gada aprīlī un maijā tika organizēti 3 reģionālie semināri par Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas rezultātiem un 2014.-2020.gada programmas perspektīvām. Noritēja 

darbs pie 2014.-2020.gada programmas projektu konkursa rokasgrāmatas projekta izstrādes.  

2.7. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi 

 

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv 2015.gadā bija pieejami 117 

e-pakalpojumi un 2255 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”. 

 

Latvija.lv produkcijā ieviesto e-pakalpojumu izsaukšanas reižu skaits 

 

 

E-pakalpojumu uzsākšanas skaita pieauguma dinamika raksturo vienmērīgi augošu lietotāju 

interesi par Valsts un pašvaldību vienotajā pakalpojumu portālā www.Latvija.lv pieejamajiem e-
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pakalpojumiem. Kopš pirmo e-pakalpojumu publicēšanas sākuma 2008.gadā līdz 2015.gada 

beigām e-pakalpojumi kopumā ir uzsākti 5,24 milj. reižu. portāla lietotāju skaits 2015.gada laikā 

ir pieaudzis par 82 tūkstošiem jeb par 16,8%. 

 

Portālā 2015. gadā izvietoti šādi jauni e-pakalpojumi 

 

Nr.p.k. E-pakalpojuma nosaukums 

Iestāde, kura 

ir atbildīga 

par e-

pakalpojumu 

Izsaukumu 

reižu 

skaits 

2015.gadā 

1.  E-iesniegums VSAA pakalpojumiem  VSAA 14 229 

2.  Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā  VID 9 855 

3.  VID MP Muitas maksājumu veikšanas EP  VID 6 846 

4.  

Pieteikšanās personas apliecinoša dokumenta 

saņemšanai  PMLP 6 845 

5.  

Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes 

vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar 

teritorijas plānojumu VARAM 1 631 

6.  

Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas 

iniciatīvu VRAA, CVK 1 249 

7.  

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem 

vai apgabaliem pēc definētiem parametriem VZD 250 

8.  

Tematisko karšu sagatavošanu un attēlošanu pēc 

definētiem parametriem VZD 104 

9.  VZD pakalpojumu elektroniska pasūtīšana  VZD 230 

10.  
VZD ģeotelpisko datu vienreizēju pārlūkošanu un 

lejupielādi VZD 191 

11.  
Pierobežas joslu speciālo caurlaižu un 

reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana 

Valsts 

robežsardze 2 588 

12.  Iesniegums Valsts robežsardzei 

Valsts 

robežsardze 115 

13.  Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā  ĀM 1 348 

14.  Izziņu iesniegšana ĀM 104 

15.  
Pieteikums darbam diplomātiskajā un konsulārajā 

dienestā ĀM 78 

16.  
Elektroniska iesniegumu pieņemšana dokumentu 

izprasīšanai ĀM 56 

17.  Parakstīšanās uz ārlietu dienesta ziņām ĀM 45 

18.  

Elektroniska informācijas pieprasījumu 

pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu 

dienesta arhīva dokumentiem ĀM 38 

19.  Iesniegums Ārlietu ministrijai ĀM 26 

20.  
Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana 

Veselības inspekcijai 

Veselības 

inspekcija 14 

21.  
Pieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības 

Inspekcijas uzraudzības objektā 

Veselības 

inspekcija 9 

22.  
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā 

ar nelaimes gadījumu darbā 

Valsts darba 

inspekcija 9 
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15 populārākie e-pakalpojumi 2015. gadā (pēc izsaukumu skaita) 

 

 

 

Nemainīga popularitāte ir arī e-pakalpojumam “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju 

programmās”, kurš ik gadu vasaras periodā tiek izmantots, lai nodrošinātu elektroniska vienoto 

pieteikšanos pamatstudiju programmām 11 Latvijas augstskolās un apmaksas veikšana par 

pieteikumu konkursā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē ir iespēja veikt studiju programmu 

prioritāšu maiņu, sekot līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala 

rezultātiem (2015.gadā e-pakalpojums ir izsaukts vairāk kā 120 tūkstoš reižu). 

 

Izmantojot koplietošanas moduli „Vienotā pieteikšanās”, VRAA 2015.gadā nodrošināja iespēju 

autentificēties 33 portālos izmantojot 7 internetbanku (2015.gadā autentifikāciju sāka nodrošināt 

AS Merdian Trade Bank), eID un e-paraksts autentificēšanās rīkus, kopumā nodrošinātas 4 milj. 

autentifikācijas. 2015. gadā Valsts informācijas sistēmu savietotājam jau pieslēgtas 32 valsts 

informācijas sistēmas. 

187 416 

120 364 

94 404 

92 338 

86 553 

80 033 

61 062 

57 121 

41 872 

28 355 

19 017 

18 240 

16 031 

15 057 

14 336 

0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

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

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Manā īpašumā deklarētās personas

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

E-iesniegums iestādei

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

Mani dati kadastrā

Izsaukumu skaits



52 

 

Izmantojot koplietošanas moduli “Maksājumu modulis”, VRAA 2015.gadā nodrošināja iespēju 

elektroniski apmaksāt valsts un pašvaldību iestāžu sniegtos publiskos e-pakalpojumus 13 

portālos. Maksājumu modulī 2015.gadā bija iespējams apmaksāt publiskos e-pakalpojumus ar 6 

((2015.gadā maksājumu pieņemšanu sāka nodrošināt AS Merdian Trade Bank) dažādām 

internetbankām un kopumā tika apmaksāti pakalpojumi 3,77 miljoni eiro apmērā un sasniedzot 

41,3 tūkstošus maksājumu. 

 

Maksājumu skaits tūkstošos 

 

 

 

Arī 2015.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. 

 

Izmantojot VISS infrastruktūru, VRAA nodrošina iestādēm, vietējām pašvaldībām un 

komersantiem iespēju tiešsaistē veikt savstarpēju datu apmaiņu sistēma-sistēma līmenī, 

izmantojot tīmekļa pakalpes, kā arī VISS infrastruktūras lielapjoma datu apmaiņas risinājumu 

“Datu izplatīšanas tīkls”, turpmāk - DIT. 

 

2015.gada beigās DIT izmantoja 119 pašvaldības un 4 iestādes.  DIT pielietots šādos 

risinājumos:  

1. Elektroenerģijas atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm risinājuma datu saņemšana no 

pašvaldībām; 
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2. Lauku atbalsta dienesta datu nodošana pašvaldībām; 

3. Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas datu nodošana Valsts ieņēmuma 

dienestam; 

4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datu nodošana. 

5. "Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm" datu nodošana 

pašvaldībām. 

Kopā tika nosūtīti vairāk nekā 6000 ziņojumi. 

 

VISS infrastruktūrā datu apmaiņu, izmantojot tīmekļa pakalpes, līdz 2015.gada beigām bija 

iespējams veikt ar 24 datu sniegšanas servisiem, kurus nodrošina 6 iestādes. 2015.gadā datu 

apmaiņas nodrošināšanai produkcijas vidē papildus jau pieejamajiem servisiem tika ieviesti 8 

jauni servisi: 

 

Produkcijā ieviesto datu sniegšanas servisu skaits 

 

 

 

 Datu ņēmēji 

Datu sniedzējs Komersants Pašvaldība Valsts iestāde Valsts SIA 

Lauku atbalsts dienests  35   

Uzņēmumu reģistrs  25 5 1 

Valsts ieņēmumu dienests  106 2  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 5 48 1  

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra  1   

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komiteja 

 128 4  

 

Servisu izsaukšanas reižu skaits 2015.gadā sasniedza 1,5 milj., kas ir par 5 reizēm vairāk, 
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salīdzinot ar 2014.gadu, kur izsaukumu skaits bija nedaudz vairāk par 260 tūkst. reizēm. 

Visvairāk izmantotos servisus nodrošina Valsts ieņēmumu dienests (kopumā 8 servisus) un 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (1 serviss). 

 

Servisu izsaukšanas reižu skaits 

 

Datu sniedzējs Komersants Pašvaldība Valsts iestāde Valsts SIA 

Lauku atbalsts dienests  3 383   

Uzņēmumu reģistrs  14 749 52 954 171 

Valsts ieņēmumu dienests  632 627 360 070  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 82 270 102 760 2 470  

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra  2 249   

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komiteja 

 164 611 297 303  

 

Kopumā 2015.gadā ir ieviesti 583 jauni datu apmaiņas gadījumi, kas ir par teju 6 reizēm vairāk, 

salīdzinot ar 2014.gadu, kur ieviesto datu apmaiņas gadījumu bija 99. 

 

Ieviesto datu apmaiņu skaits 
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2.8. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

 

2015.gadā izveidota Komunikācijas nodaļa, kuras uzdevums ir nodrošināt visu VRAA zīmolu 

(Latvija.lv, EIS, RAIM, TAPIS un ĢeoLatvija) publicitātes veicināšanu. Nodaļa ir divi 

darbinieki un tā ir pakļauta iestādes vadītājam. 

 

3. Personāls 

 

2015.gada 31.decembrī VRAA bija 136 amata vietas, 6 amata vietas Baltijas jūras reģiona valstu 

telpiskās plānošanas iniciatīvas „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariātā, 11 amata 

vietas Igaunijas-Latvijas—Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ATS sekretariātā, 10 

amata vietas Latvijas—Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ATS sekretariātā, 3  amata 

vietas Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ATS Rīgas birojā    un 1 

amata vieta ATS Rīgas birojā. 

 

VRAA no kopējā amatu vietu skaita bija 74 darbinieku amata vietas un 62 valsts civildienesta 

ierēdņa amata vietas. 

 

VRAA amatu vietu iedalījums 

 

Personāla sadalījums pēc dzimuma 2015. gadā lielākā daļa jeb 63% no visiem darbiniekiem bija 

sievietes un nedaudz vairāk kā trešā daļa jeb 37% bija vīrieši.  
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VRAA darbinieku sadalījums pa dzimumiem un vecumiem 

 

 

 

Vidējais VRAA nodarbināto vecums 2015. gadā bija 38 gadi. Vecuma grupā līdz 30 gadiem bija 

17% darbinieku, vecuma grupā no 31 līdz 39 gadiem – 45% no kopējo darbinieku skaita, 19% 

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

gadiem bija 14% darbinieku, vismazākais darbinieku īpatsvars – 5% bija vecuma grupā no 60 

gadiem un vecāki. 

 

VRAA darbinieku sadalījums pēc izglītības 

 

59% jeb 71 darbiniekam ir augstākā (t.sk. pirmā līmeņa augstākā) izglītība, 38% no visiem 

VRAA darbiniekiem jeb 110 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds, 8 darbiniekiem ir vidējā 

izglītība. 

 

Darbinieku apmācība tika nodrošināta, nosakot prioritārās kvalifikācijas paaugstināšanas jomas. 

2015. gadā tās bija ar informācijas tehnoloģiju jomu saistītas mācības. Zināšanu papildināšanai 
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un pieredzes pilnveidošanai VRAA darbiniekiem tika nodrošinātas kvalifikācijas 

paaugstināšanas iespējas gan ārvalstīs, piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, 

vizītēs un konferencēs.  

 

2015. gada darbā tika pieņemti 16 strādājošie savukārt no amata atbrīvoti 64 strādājošie. 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību  

 

2015. gadā VRAA informatīvie un izglītojošie pasākumi tika organizēti, veicinot VRAA tēla 

atpazīstamību, informējot par VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm, VRAA uzturētajiem 

portāliem un informācijas sistēmām. Plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldībām un sabiedrībai kopumā 

VRAA organizēja reģionālos forumus, konferences un seminārus, piedalījās valsts pārvaldes 

organizētajā Atvērto durvju dienā un Eiropas E-prasmju nedēļā. Sadarbojoties ar reģionālajiem 

un centrālajiem plašsaziņas līdzekļiem un ziņu aģentūrām, VRAA gatavoja informāciju presei, 

sniedza intervijas un atbildes uz žurnālistu jautājumiem, kā arī uzlaboja VRAA mājas lapas 

www.vraa.gov.lv saturu. 

 

Izvērtējot Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros 

realizētos projektus, VRAA organizēja piecus reģionālos forumus Cēsīs (30. septembrī), Rīgā 

(2.oktobrī), Jelgavā (6.oktobrī), Kuldīgā (7. oktobrī), Preiļos (13. oktobrī), un 12. novembrī Rīgā 

notika noslēguma konference „Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”.  

 

Kopumā reģionālajos forumos piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieki, bet noslēguma konferencē – 

80. Reģionālos forumus atspoguļoja reģionālā prese un reģionālie Interneta mēdiji Vidzemē, 

Latgalē, Zemgalē un Rīgas reģionā. Par noslēguma konferencē minētajām tēzēm un rezultātiem 

notika intervijas Latvijas Radio 1. un 4. programmā. 

2015. gadā tika sagatavotas „VRAA Fondu Ziņas”, kur atspoguļotas VRAA administrētās un 

īstenotās ES fondu aktivitātes. 

 

2015. gada 9. oktobrī valsts pārvaldē notika Atvērto durvju diena. VRAA sadarbībā ar Rīgas 

Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti un Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) 

organizēja auditorijas piesaisti, kā rezultātā dalībai VRAA atvērto durvju dienā pieteicās 17 

dalībnieki no astoņām pašvaldību bibliotēkām. Valsts reģionālās attīstības aģentūra klausītājus 

iepazīstināja ar VRAA darbības virzieniem, portālu www.latvija.lv un www.raim.gov.lv 

iespējām. 

 

2015. gada Eiropas e-prasmju nedēļas ietvaros VRAA pārstāvji apmeklēja Balvu Centrālo 

bibliotēku, kur topošos studentus iepazīstināja ar iespēju elektroniski pieteikties studijām portālā 

Latvija.lv. 



58 

 

Pārskata perioda laikā tika izveidota plaša apmācības materiālu sērija portāla Latvija.lv 

lietotājiem un izstrādātājiem. Informatīvo materiālu sērija ietver divus apmācību video, 20 

infografikas un 9 prezentācijas, kas tiek publicētas sociālajos tīklos, ietvertas preses relīzēs un e-

pasta sūtījumos, kā arī izmantotas prezentācijās dažādām mērķa grupām. 

 

2015. gadā par Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) veikta informatīva darbība vairākos 

būtiskos virzienos – darbam ar EIS apmācīti  118 cilvēki, valsts iestādes un pašvaldības 

iepazīstinātas ar sistēmā pieejamām videi draudzīgām preču grupām, Eiropas Savienības 

ekspertiem demonstrēta prezentācija par EIS sistēmas izveidi, darbību un statistiku.  

 

2015. gadā attīstījās sadarbība ar centrālajiem un reģionālajiem medijiem – „Latvijas Vēstnesi”, 

„Latvijas Radio”, „Latvijas Reģionu televīziju”, laikrakstiem „Diena” un „Dienas Bizness”, kā 

arī ar interneta ziņu portālu „TVnet”. Medījos tika atspoguļotas vairākas tēmas, no kurām lielāko 

popularitāti ieguva reģionālie forumi un noslēguma konference (25%), EIS darbības attīstība 

(15%), portāla Latvija.lv jaunie e-pakalpojumi un portāla funkcionalitātes uzlabojumi (30%), 

reģionālā reforma Latvijā un citas tēmas (30%).  

 

Kopējais publicitātes apjoms 2015. gadā - 358 vienības. Visbiežāk ar VRAA darbību saistītā 

informācija atspoguļota interneta portālos (47% no visa publicitātes apjoma), reģionālajā presē 

(42%) un nacionālajās avīzēs (4%). 

 

Kopējais publicitātes apjoma salīdzinājums dažādos medijos 

 

 

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

publicitāte bija saistīta ar ES fondu administrēšanu, reģionu attīstību un e-pakalpojumu attīstību.  
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Publicitāti veidojošās tēmas 

 

 
Nozīmīgākie VRAA sadarbības partneri 2015. gadā bija Latvijas Televīzijas un radio centrs 

(LVRTC), Centrālā Vēlēšanu komisija (CVK), Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), 

ziņu aģentūras „LETA” un „BNS”. 

 

Sadarbībā ar LVRTC un KISC tika izstrādāts un realizēts komunikācijas plāns par elektronisko 

parakstīšanos portāla Latvija.lv e-pakalpojumam „Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas 

iniciatīvu”. Rezultātā publikācijas par elektronisko parakstu vākšanu publicētas laikrakstu 

„Neatkarīgā Rīta Avīze” un „Diena” elektroniskajās versijās, ziņu aģentūru „BNS” un „LETA” 

ziņās, intervijā Latvijas Radio 1. programmā. Informācija par parakstu vākšanu tika ievietota arī 

portālā Latvija.lv un VRAA, LVRTC un CVK mājas lapās. Šī komunikācijas projekta ietvaros, 

VRAA izstrādāja instrukciju e-pakalpojuma „Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas 

iniciatīvu” lietotājiem, kā soli pa solim veikt paraksta iesniegšanu par tautas nobalsošanas 

iniciatīvu. 

 

Laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim mājas lapa tika apmeklēta 110  893 reizes. 

Lapu ir apmeklējuši 40 989 unikālie lietotāji. Vidēji mēnesī mājas lapa ir skatīta 9 000 reizes. 

Apmeklētākās sadaļas bija “Par iestādi” (21 654 reizes), „Iepirkumi” (16 240 reizes), “Kontakti” 

(10 961 reizes), “Darba piedāvājumi” (9 346 reizes).  

 

VRAA savā ikdienas komunikācijā ar sabiedrību uztur sociālo tīklu kontus – Facebook 

(Latvija.lv), Twitter.com (Latvija.lv un VRAA) un Youtube.com (VRAA). Apmeklētāju ērtībai 

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

internetā. VRAA uzturēto twitter kontiem kopumā seko 5 643 Twitter lietotāji – Latvija.lv 
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kontam seko – 3 865, VRAA kontam seko  

1 778. 2015. gadā Twitter kontu ziņojumi tika skatīti vairāk nekā 408 tūkstoš reižu. Portāla 

Latvija.lv Facebook lapā publicētās ziņas tika skatītas vidēji tūkstoš reizes mēnesī. Pašreiz 

Latvija.lv Facebook lapas sekotāju skaits ir 852. 

 

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”. 
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 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 117 esošajiem un 

jaunajiem e-pakalpojumiem;  

 Turpināsies darbs pie jaunu datu apmaiņas risinājumu ieviešanas, izmantojot VISS 

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

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

personām. 

 VRAA turpinās uzturēt un attīstīt 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. Teritorijas attīstības plānošanas 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 2016. gadā būs 

procesa vienkāršošana un darbības kapacitātes paaugstināšana, nodrošinot aizvien efektīvāku 

finansējuma apguves procesu.  

 

2016. 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. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība. 

4. Nodrošināt EIS darbību un attīstību, tostarp nepārtrauktu vismaz 20 katalogu pieejamību; 

5. E-pakalpojumu „Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas iniciatīvu”, “Iesniegums 

iestādei” un “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” attīstība un darbināšanas 

nodrošināšana; 
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6. Turpināt pieslēgt jaunas iestādes Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas videi; 

7. Uzturēt un pilnveidot publisko pakalpojumu katalogu portālā www.Latvija.lv, nodrošinot 

tehnisko atbalstu pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas kontaktpunkta izveidei 

8. 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; 

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

VRAA funkciju informēšanas un publicitātes pasākumus; 

10. 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 2 248 623 eiro, t.sk. īstermiņa 

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

palīdzības finansētajiem projektiem un pasākumiem – 1 624 420 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 775 190 eiro; 

 Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai 

attīstībai par 8 193 858 eiro; 

 Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība par 76 156 eiro; 

 Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai par 2 274 821 eiro; 

 Atbalsts ieguldījumiem mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 

teritorijās par 1 190 633 eiro. 

 

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

līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas “Nacionālā klimata politika” finansēto projektu aktivitātēm: 

 Atklāta konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 

emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” projekti par 3 043 730 eiro; 

 Neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa “Kapacitātes celšana pētījumiem un 

pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām 

sekām” projekti par 1 409 152 eiro. 
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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: 

 Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide par 10 401 

eiro; 

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

82 024 eiro. 

 


