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DOKUMENTĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
EK – Eiropas Kopiena
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas sociālais fonds
ES fondi – ES struktūrfondi
LR – Latvijas Republika
MK – Ministru kabinets
MVK – mazie un vidējie komersanti
NAP – Latvijas nacionālais attīstības plāns 2007. -2013.gadam
PII – Pirmsskolas izglītības iestādes
PRAP – plānošanas reģionu attīstības padomes
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
RAUNIS – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēma
RAUNS – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēma
VPD – Vienotais programmdokuments
DP – ES fondu Darbības programma
DPP – ES fondu Darbības programmas papildinājums
VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”
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IEVADS
Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) darbības un attīstības
stratēģija (turpmāk – stratēģija) 2008.-2010.gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā parādīti VRAA mērķi, darbības virzieni, to īstenošanas instrumenti un
nepieciešamais finansējums.
Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā pieņemtajiem valsts attīstības
politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, pārvaldes līgumu, kas
noslēgts starp reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru un VRAA 2008.gada
25.janvārī un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk tekstā –
RAPLM) darbības stratēģiju 2008.-2010.gadam.
Stratēģija ietver VRAA līdzšinējās darbības vides un spēju novērtējumu, misijas un
vidēja termiņa mērķu definējumu un rīcības plānu šo mērķu sasniegšanai. Rīcības plāns un
uz to attiecināmais finansējums ir veidots atbilstoši budžeta programmu izstrādes
principam. Katrai budžeta programmai ir mērķis, kas pamato programmas realizācijas
nepieciešamību, noteikti ietekmes rādītāji un darbības rezultātu rādītāji, kas raksturo mērķa
sasniegšanas izpildi laika posmam no 2008.-2010.gadam.
Vienkopus atspoguļojot VRAA vidēja termiņa darbības mērķus un rīcības plānu šo
mērķu sasniegšanai, stratēģija nodrošina VRAA kompetences jomu sasaisti ar pieejamo un
nepieciešamo budžetu.
Stratēģiju izstrādāja Stratēģijas vadības grupa VRAA direktores Annas VītolasHelvigas vadībā, piedaloties direktora vietniecei programmu ieviešanas jautājumos un
visiem VRAA struktūrvienību vadītājiem.
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I INFORMATĪVĀ DAĻA
1.1.

Darbības pilnvarojums, misija, darbības mērķis

1.1.1. Darbības pilnvarojums
VRAA ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pārraudzībā esoša
iestāde, kas veicina valsts līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, ievērojot visas valsts
teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazina nelabvēlīgās atšķirības
starp tām, īstenojot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumiem Nr.130 „Valsts
reģionālās attīstības aģentūras nolikums” VRAA pilda šādas funkcijas:
1) vada un īsteno valsts un starptautiskās reģionālās attīstības programmas;
2) nodrošina Reģionālā fonda līdzekļu administrēšanu saskaņā ar Reģionālā fonda
nolikumā noteiktajiem līdzekļu izlietošanas mērķiem;
3) veicina reģionālās attīstības pētījumu, metodiskā nodrošinājuma un apmācību
procesa attīstību;
4) nodrošina sabiedrības informēšanu par valsts atbalstu reģionālās attīstības
programmām.
1.1.2. Misija
VRAA misija ir īstenot RAPLM izstrādāto politiku valsts līdzsvarotai un
ilgtspējīgai attīstībai.
1.1.3. Darbības mērķis
VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir īstenot līdzsvarotas valsts
attīstības atbalsta politiku, nodrošinot nacionālo, Eiropas Savienības un citu finanšu
instrumentu ieviešanu, nepieciešamo pētniecisko darbību un kvalitatīvus pakalpojumus.
1.1.4. Vērtības
VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan darbinieki, gan klienti. VRAA savā darbībā
balstās uz šādām vērtībām:
1) kvalitatīva un profesionāla darbība;
2) uz klientu orientēta pieeja;
3) objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā;
4) mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums.

1.2. Darbības virzieni, uzdevumi un pasākumi
VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus RAPLM darbības stratēģijas sadaļā
2.2. noteiktos darbības virzienus un jomas:
1) Valsts, Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk - ES fondu) un citu finanšu
instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana;
2) Pētniecība reģionālās attīstības jomā;
3) Teritoriālās sadarbības programmu 1.līmeņa finanšu kontroles nodrošināšana;
4) Starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības
nodrošināšana;
5) Dalība starptautiskos projektos.
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Lai īstenotu VRAA nolikumā noteiktās funkcijas, VRAA veic šādus uzdevumus:
1) nodrošina valsts, ES fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu un uzraudzību:
- organizē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo
valsts, ES fondu un citu finanšu instrumentu finansēto reģionālās attīstības
programmu projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos dotajam
deleģējumam;
- slēdz līgumus vai vienošanās par projektu īstenošanu un veic pārbaudes projektu
īstenošanas vietās;
- izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām, kas paredzētas reģionālās
attīstības atbalstam;
- nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo
reģionālās attīstības atbalsta programmu ieviešanu;
- izveido un uztur reģionālās attīstības programmu un projektu datu bāzi un arhīvu;
- nodrošina 1.līmeņa finanšu kontroles veikšanu Eiropas Kopienas iniciatīvas
INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, ESPON un URBACT
programmu finansētajos projektos iesaistītajiem partneriem no Latvijas;
- nodrošina 1.līmeņa finanšu kontroles veikšanu pārrobežu, transnacionālās un
starpreģionu sadarbības programmu ES Struktūrfondu plānošanas periodā 2007.2013.gadam finansētajos projektos iesaistītajiem partneriem no Latvijas;
- nodrošina starptautisko programmu sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas
un to uzturēšanu;
- izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības
jautājumos.
2) nodrošina Reģionālā fonda līdzekļu administrēšanu saskaņā ar Reģionālā fonda
nolikumā noteiktajiem līdzekļu izlietošanas mērķiem:
- finansē valsts atbalstītos reģionālās attīstības pasākumus no Reģionālā fonda
līdzekļiem;
- uzrauga, lai reģionālās attīstības atbalsta pasākumos ieguldītie Reģionālā fonda
līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi.
3) veicina reģionālās attīstības pētījumu, metodiskā nodrošinājuma un apmācību
procesa attīstību:
- izveido reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un novērtēšanas
metodisko bāzi;
- nodrošina reģionālās attīstības un uzraudzības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu;
- atbilstoši kompetencei veic pētījumus reģionālās attīstības jomā;
- sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju katru gadu
sagatavo reģionālās attīstības pārskatu.
4) nodrošina sabiedrības informēšanu par valsts atbalstu reģionālās attīstības
programmām:
- nodrošina reģionālās attīstības pasākumu publicitāti un apmācību reģionālās
attīstības jautājumos;
- atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un
starptautiskajām institūcijām reģionālās attīstības jautājumos.

1.3. VRAA darbības vides izvērtējums
VRAA darbību reglamentē Ministru kabinetā apstiprināts nolikums, citi normatīvie
akti un politikas plānošanas dokumenti atbilstoši attiecīgo VRAA veicamo funkciju
specifikai. VRAA savā darbībā ievēro arī RAPLM rīkojumus un citus RAPLM izdotus
normatīvos aktus.
Stratēģija izstrādāta saskaņā ar valsts ilgtermiņa izaugsmes mērķi, kas izvirzīts
Ministru kabineta apstiprinātajā Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam.
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Reģionu izaugsme NAP tiek izvirzīta kā viens no galvenajiem valsts attīstības
stūrakmeņiem.
VRAA nodrošina ES, valsts un citu finanšu instrumentu administrēšanu atbilstoši
ES un LR normatīvajiem aktiem. Sākot ar 2007.gadu VRAA mērķauditorija ir ne tikai
komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, bet arī pašvaldības un nevalstiskais sektors. ES
fondu 2007.-2013.gada ES fondu programmēšanas periodā VRAA kā sadarbības iestāde
nodrošina ERAF un ESF līdzfinansēto aktivitāšu īstenošanu par kopējo apjomu
260,8 miljoni latu. Sākot ar 2007.gadu VRAA administrē arī vairākas valsts budžeta
finansētas programmas pašvaldībām, kuru ietvaros ik gadu tiek piešķirtas mērķdotācijas
pašvaldību investīciju projektiem infrastruktūras sakārtošanai, pašvaldību pasākumiem,
mērķdotācija pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai
pašvaldību bibliotēkās, mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei. Sākot ar 2008.gadu VRAA uzsāk
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas „Īstermiņa
ekspertu fonds” apsaimniekošanu. Visu šo programmu uzdevums ir sekmēt Nacionālajā
attīstības plānā identificēto problēmu risināšanu, veicinot pašvaldību infrastruktūras
sakārtošanu un uzlabošanu, lai sekmētu investīciju piesaisti un pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem un pašvaldību teritorijās.
Iepriekšminētā informācija liecina, ka VRAA dažādu finanšu instrumentu un to
regulējošo nosacījumu ietvaros, ir jāspēj apkalpot ne tikai liels, bet arī dažāds klientu loks,
nodrošinot vienādi augustu kvalitāti visā darbības procesā. Lai to veiktu VRAA ir ieviesta
sistēma, kas nodrošina:
1) ieviešanas dokumentācijas izstrādi (iekšējie normatīvie akti);
2) skaidru, caurredzamu un efektīvu programmu administrēšanu;
3) projektu iesniegumu pieņemšanu, reģistrēšanu, vērtēšanu, līgumu slēgšanu;
4) programmas ietvaros īstenoto projektu uzraudzību un kontroli programmas
apsaimniekotājam deleģētajā apjomā;
5) maksājumu veikšanu projektu ieviesējiem par aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar
noslēgto finansējuma līgumu;
6) statistisko datu apkopošanu par īstenoto projektu rezultatīvajiem rādītājiem un
ietekmi uz valsts reģionālo attīstību;
7) informācijas sniegšanu, semināru organizēšanu, citus publicitātes pasākumus.
Svarīgs VRAA darbības vidi raksturojošs pamatvirziens ir analītiskais un
pētniecības darbs par tēmām, kas saistītas ar attīstības procesiem valstī tās teritoriālā
griezumā. Šajā nolūkā VRAA veic statistisko datu ieguvi, to apkopošanu un analīzi, tai
skaitā nodrošina normatīvajos aktos noteikto teritoriju attīstības rādītāju aprēķinus, kā arī
organizē šo datu strukturētu uzglabāšanu, šim nolūkam veidojot un uzturot attiecīgas datu
bāzes vai izmantojot citus atbilstošus datu uzglabāšanas veidus. Pamatojoties uz
iegūtajiem datiem, regulāri tiek gatavoti analītiskie pārskati, organizēta to publicēšana un
izplatīšana.
Saskaņā ar RAPLM deleģējumu, kopš 2004.gada VRAA nodrošina Eiropas
Kopienas iniciatīvas INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, ESPON un
URBACT programmu ietvaros apstiprināto projektu Latvijas partneru 1.līmeņa finanšu
kontroli, kas nozīmē vismaz 350 atzinumu sagatavošanu gada laikā. Sākoties jaunajam ES
fondu programmēšanas periodam, krasi pieaugs gan Latvijai pieejamo teritoriālās
sadarbības programmu skaits, gan Latvijas partneru iesniegto projektu skaits. Esošā
pieredze liecina, ka projektu īstenotāji Latvijā kļūst aizvien izglītotāki un aktīvāki šāda
veida projektu sagatavošanā un īstenošanā. Pirmā līmeņa finanšu kontrole ietver
novērtējumu par projekta ietvaros veikto izdevumu uzskaiti, lietderību un atbilstību
plānotajam rezultātam atbilstoši pareizās finanšu pārvaldības principiem, LR, ES
7

normatīvo aktu, iepriekšminēto programmu vadlīniju prasībām, kā arī projektu ieviešanas
gaitā iegādāto vai radīto materiālo un nemateriālo vērtību, organizēto pasākumu pārbaudi.
VRAA nodrošina starptautisko programmu sekretariātu uzņemošās iestādes
funkcijas.
Viena no VRAA darbības jomām ir dalība starptautiskos sadarbības projektos, lai
nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai VRAA mērķu sasniegšanai.
Šajā nolūkā VRAA veic starptautisku projektu iniciēšanu, ieviešanas koordināciju un
projektu vadību, nodrošina ārvalstu finanšu programmu resursu piesaisti, veic citu valstu
labās prakses piemēru apzināšanu un divpusējās sadarbības veicināšanu ar partneriem citās
valstīs.
Ņemot vērā VRAA deleģēto funkciju apjomu un sarežģītību, ir nepieciešama
sistemātiska un kvalitatīva procesa vadīšana, tiek pilnveidota VRAA vadības un kontroles
sistēma. Tās uzdevums ir sniegt pamatotu pārliecību par to, ka VRAA izvirzītos
uzdevumus pilda atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem,
strādā efektīvi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, pastāvīgi uzrauga un
novērtē darbības riskus un nodrošina tās rīcībā esošos resursus pret iespējamajiem
zaudējumiem.
Atbilstoši 2003.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par iekšējās
kontroles sistēmas izveidošanas pamatprasībām” VRAA ir izveidota iekšējās kontroles
sistēma, kas ietver šādus elementus:
1) Kontroles vidi – VRAA vadības principi ir pamats iekšējās kontroles sistēmas
izveidei;
2) Darba izpildījumu un risku novērtējumu – nodrošina pastāvīgu sistēmas
pilnveidošanu un pārraudzību, veicinot VRAA darbinieku izpratni un
iesaistīšanos tajā;
3) Kontroles aktivitātes – izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus un personāla
vadības dokumentus izveidotās kontroles vides darbības nodrošināšanai;
4) Informāciju un saziņu – patiesas, pilnīgas un savlaicīgas informācijas apmaiņa
starp VRAA struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
5) Uzraudzību – nodrošināt savlaicīgu lēmumu pieņemšanu par nepieciešamajām
izmaiņām un nepārtrauktu darbību kontroli.
VRAA ir apstiprināta risku vadības metodika, kas nosaka:
1) risku vadības procesu – mērķi, principus, pienākumu sadalījumu;
2) risku klasifikāciju – risku veidus, ietekmes un varbūtības novērtēšanu, risku
identificēšanu un novērtēšanu.
VRAA izmanto divas ar projektu uzskaiti un virzību saistītas informācijas sistēmas:
Projektu uzskaites, finansēšanas un analīzes informatīvā sistēma (PUFAIS) un Projektu
datu informācijas sistēma (PDIS), kura regulāri tiek pilnveidota saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām. Sākot ar 2008.gadu būs iespēja izmantot PDIS arī ārpus VRAA telpām, tādējādi
nodrošinot RAPLM iespēju izmantot šo sistēmu.
VRAA nodrošina sabiedrības informēšanu par savu darbību, tai skaitā organizē
informatīvos seminārus, vietējās un starptautiskās konferences, gatavo informatīvos
materiālus par valsts un ārvalstu finanšu instrumentiem, VRAA sniegtajiem
pakalpojumiem un citiem VRAA kompetencē esošiem reģionālās attīstības aktuāliem
jautājumiem. VRAA sadarbojas ar valsts institūcijām, plānošanas reģionu attīstības
padomēm un aģentūrām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības,
starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, Latvijas augstskolām un pētniecības iestādēm par
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reģionālās attīstības, pētniecības, metodoloģijas attīstības u.c. VRAA kompetencē esošiem
jautājumiem. VRAA piedalās RAPLM organizētajā ikgadējā forumā par reģionālo attīstību
Latvijā.

1.4. VRAA spēju novērtējums
Iepriekšējā darbības periodā uzsverami šādi VRAA darbības sasniegumi:
1) veikta sekmīga valsts finanšu instrumentu administrēšana sniedzot atbalstu
vairāk kā 2000 uzņēmējdarbības attīstības projektiem īpaši atbalstāmajās
teritorijās;
2) nodrošināta funkciju izpilde atbilstoši ES struktūrfondu grantu shēmu
apsaimniekotāju noteikumu prasībām;
3) ERAF līdzfinansētās VPD 2.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem
uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”, kas tiek īstenota kā grantu
shēma, ietvaros noslēgti 173 finansējuma līgumi, piesaistīts privātais
līdzfinansējums 8 miljonu latu apmērā un izveidotas un/vai saglabātas 2236
darba vietas;
4) 2007.gadā VRAA nodrošināja mērķdotāciju izmaksu pašvaldībām 335
infrastruktūras projektu īstenošanai („Atbalsts pašvaldību investīciju
projektiem”), 503 pašvaldību pasākumu finansēšanai („Mērķdotācijas
pašvaldību pasākumiem”) un 525 bezmaksas interneta un datoru izmantošanas
punktu izveidei pašvaldību bibliotēkās („Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām
bibliotēkām bezmaksas interneta un datora izmantošanai”);
5) nodrošināta ikgadēja reģionālās attīstības pārskata sagatavošana un
publicēšana;
6) uzsākta reģionālās attīstības un uzraudzības novērtēšanas informācijas sistēmas
(RAUNIS) izstrāde un ieviešana;
7) nodrošināta 1.līmeņa finanšu kontroles atzinumu sagatavošana vairāk kā 900
INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, ESPON un URBACT
programmu ietvaros apstiprinātajiem projektu partneriem no Latvijas;
8) nodrošināta uzņemošās iestādes funkcijas 2 starptautisko programmu
sekretariātiem;
9) VRAA ir piedalījusies 10 starptautisku projektu ieviešanā;
10) izveidota VRAA iekšējās kontroles sistēma izstrādājot iekšējos normatīvos
aktus VRAA administrētajām programmām un VRAA darbības nodrošināšanai
saskaņā ar LR un ES regulējošiem normatīvajiem aktiem;
11) izveidota Projektu datu informācijas sistēma.
VRAA deleģēto funkciju izpildi līdz 2007.gada beigām nodrošināja – direktors,
direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos, direktora vietnieks finanšu
jautājumos – galvenais grāmatvedis un šādas struktūrvienības: Juridiskā nodaļa,
Grāmatvedības uzskaites nodaļa, Finanšu nodaļa, Maksājumu nodaļa, Pārrobežu projektu
kontroles nodaļa, Programmu ieviešanas nodaļa, Projektu pieņemšanas nodaļa, Projektu
atbalsta nodaļa, Uzraudzības un kontroles nodaļa, Pētniecības nodaļa, Starptautisko
projektu un komunikācijas nodaļa, Personāla nodaļa, Iekšējā audita nodaļa un
Administratīvā nodaļa. Līdz 2007.gada beigām nodarbināto skaits bija 80 darbinieki, no
kuriem 49 saskaņā ar „Likumu par civildienestu”, kļuva par Valsts civildienesta ierēdņiem.
2007.gadā VRAA personāla rotācijas koeficients sastādīja 69% un personāla
atjaunošanās koeficients – 49%. Personāla mainības galvenie aspekti - lielai daļai no
VRAA aizgājušo darbinieku darba stāžs bija vidēji trīs gadi, līdz ar to tie pieņēma savas
profesionālai izaugsmei atbilstošus darba piedāvājumus, kā arī viens no aiziešanas
iemesliem tika minēts zemais atalgojums salīdzinājumā ar citām valsts vai privātām
struktūrām.
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VRAA atbalsta un veicina darbinieku vēlmi pilnveidot savu kvalifikāciju, tādējādi
panākot izglītotu un augsti profesionālu personāla veidošanos motivējot ieguldīt savas
zināšanas un prasmes VRAA tālākā veidošanā un attīstībā. 2007.gada darbinieku izglītības
līmenis atspoguļots 1.attēlā.
1. attēls. VRAA darbinieku izglītības līmenis uz 31.12.2007.
Izglītības līmenis
Doktora grāds
Maģistra grāds
Profesionāli augstākā izglītība
(1 līmeņa/2 līmeņa)
Bakalaura grāds
Vidējā izglītība

Ir ieguvuši
22

Turpina studijas
3
8

8/3

1/2

34
7

2

Viena no VRAA prioritātēm ir piesaistīt un attīstīt kompetentus, lojālus un uz
sadarbību orientētus darbiniekus, kuri ir motivēti regulāri paaugstināt savu kompetenci,
apzinīgi un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus VRAA mērķu sasniegšanai un
līdzdarbībai VRAA attīstībā. Ņemot vērā iepriekš minēto un VRAA darbības lauka
paplašināšanos, viens no VRAA galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt darbinieku esošo
zināšanu, prasmju un iemaņu papildināšanu un jaunu kompetenču attīstīšanu. Lai
nodrošinātu iepriekšminēto, VRAA ir izstrādāts un ieviests Cilvēkresursu attīstības plāns,
kas nodrošina efektīvu darbinieku mācību plāna izstrādi, tādējādi veicot ieguldījumu
darbinieku vajadzīgo prasmju un zināšanu attīstībā. Organizējot darbinieku mācības, tiek
izmantotas šādas metodes – tālākizglītības kursi, iekšējās mācības, mācības ES
struktūrfondu programmu ietvaros, pieredzes apmaiņas pasākumi, komandējumi, dalība
dažādos projektos, dalība darba grupās, diskusijās u.c.
Lai nodrošinātu esošo darbinieku vēlmi strādāt VRAA un līdzdarboties VRAA
mērķu sasniegšanā, kā arī lai piesaistītu kompetentus darbiniekus, VRAA regulāri strādā
pie darbinieku motivācijas, piedāvājot karjeras iespējas, nemitīgi tos izglītojot, nodrošinot
VRAA iekšējās mācības un ārējās mācības, kā arī deleģējot darbiniekus dalībai
starptautiskos projektos, atbalstot dalību dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos u.c.
Sākot no 2007.gada VRAA turpina administrēt valsts finansētas programmas un ES
struktūrfondu grantu shēmu, kas paredz uzņēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās
teritorijās, gan arī uzsāka pašvaldību attīstības nacionālo atbalsta instrumentu
administrēšana. Palielinoties administrēto finanšu instrumentu skaitam, sākot ar 2008.gada
1.janvāri tiek palielināts štata vietu skaits līdz 85 amata vietām. VRAA struktūra līdz
2008.gada 31.martam atspoguļota 2.attēlā.
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2. attēls. VRAA struktūra līdz 2008.gada 31.martam
VASAB sekretariāts
Direktora palīgs

Direktors

INTERREG sekretariāts

Padomnieks

Direktora vietnieks
programmu ieviešanas
jautājumos

Direktora vietnieks
finanšu jautājumos –
galvenais grāmatvedis

Starptautisko
projektu un
komunikācijas
nodaļa

Programmu
ieviešanas
nodaļa

Grāmatvedības
uzskaites nodaļa

Projektu
pieņemšanas
nodaļa

Finanšu nodaļa

Lietvedības daļa

Projektu atbalsta
nodaļa

Maksājumu
nodaļa

Informātikas daļa

Pētniecības nodaļa

Pārrobežu
projektu kontroles
nodaļa

Iekšējā audita
nodaļa

Juridiskā nodaļa

Personāla
nodaļa

Uzraudzības un
kontroles nodaļa

Administratīvā
nodaļa

Saimniecības
daļa

Pirmsmaksājumu
kontroles daļa
Projektu kontroles un
uzraudzības daļa

Uzsākot jaunā ES fondu programmēšanas perioda ieviešanu, kura ietvaros VRAA
sākot ar 2008.gadu nodrošinās sadarbības iestādes funkcijas septiņām ES fondu
aktivitātēm, VRAA saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem sagatavoja un iesniedza projekta
iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, lai saņemtu finansējumu no ES fondu
tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir stiprināt VRAA kapacitāti,
tādējādi nodrošinot efektīvu ES fondu finansēto aktivitāšu ieviešanu, ES fondu ieviešanā
iesaistīto darbinieku apmācību, kā arī Projektu datu informācijas sistēmas attīstību un
sasaisti ar ES fondu vadības informācijas sistēmu. Pēc projekta apstiprināšanas, plānots
palielināt VRAA štatu vietu skaitu līdz 95 amatu vietām (sk. 3.attēlu).
3. attēls. VRAA štatu vienības
Struktūrvienība

Direktors
Direktora vietnieks programmu ieviešanas
jautājumos
Direktora vietnieks administratīvajos jautājumos
Direktora vietnieks pētniecības un IT jautājumos
Direktora padomnieks
Direktora palīgs
Programmu ieviešanas departaments
Projektu atbalsta departaments
Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments
Finanšu departaments
Juridiskais departaments
Administratīvais departaments
Analīzes
un
pētniecības
koordinācijas
departaments
Informācijas tehnoloģijas nodrošinājuma nodaļa
Pārrobežu projektu kontroles departaments

2008.
(uz esošā
algu fonda)
1
1
1
1
1
1
5
9
13
8
5
10
7

Štata vienības
2008.
2009.
(papildus) (papildus)

2010.
(papildus)

1
2
2
2

1

3
12

11

Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa
Personāla nodaļa
Iekšējā audita nodaļa
KOPĀ

3
2
2
85

1
1
95

95

95

Viens no VRAA struktūras optimizācijas galvenajiem mērķiem un saskaņā ar SIA
„Pricewaterhouse Coopers” VRAA funkciju un struktūras funkcionālo izvērtējumu ir
nodrošināt deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi, saglabāt esošos un piesaistīt jaunus
augsti kvalificētus speciālistus. Tādēļ 2008.gada 1.aprīlī ir veikta VRAA struktūras
reorganizācija (sk. 4.attēlu). Līdz šim VRAA nebija departamentu struktūra, līdz ar to
direktora vietnieki bija noslogoti ar sev padoto struktūrvienību tiešo darba organizēšanu un
tādējādi pilnvērtīgi neiesaistās Aģentūrai stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanā.
Izveidojot departamentu struktūru, tiks panākta ne tikai direktora vietnieku pilnvērtīga
iesaistīšana ar Aģentūras darbību saistīto stratēģiski svarīgo jautājumu risināšanā, bet arī
tiks panākta pārvaldības sistēmas darbība atbilstoši Aģentūras mērķiem, kā arī nodrošināta
efektīva lēmumu pieņemšana un to izpildes kontrole. Pamatojoties uz iepriekšminēto ir
saglabāts direktora vietnieka programmu ieviešanas jautājumos amats, uz direktora
vietnieka finanšu jautājumos – galvenā grāmatveža amata bāzes ir izveidots direktora
vietnieka amats administratīvajos jautājumos. No jauna ir izveidots direktora vietnieka
amats pētniecības un IT jautājumos, kura pienākumos ietilps Aģentūrai svarīgu jautājumu
risināšana pētniecības un IT jomā.
Ņemot vērā, ka pieaug pieņemto, izvērtēto projektu iesniegumu, noslēgto
finansējuma līgumu, uzraudzīto projektu un veikto maksājumu skaits, ir reorganizētas
vairākas nodaļas, uz kuru bāzes ir izveidoti šādi departamenti – Programmu ieviešanas
departaments, Projektu atbalsta departaments un Projektu ieviešanas un uzraudzības
departaments.
Saskaņā ar VRAA stratēģiskajiem mērķiem ir nepieciešams stiprināt VRAA
analīzes un pētniecības funkciju. Reorganizējot Pētniecības nodaļu ir izveidots Analīzes un
pētniecības koordinācijas departaments, kura uzdevumos ietilps tematisko pētījumu
veikšana un koordinēšana, teritorijas attīstības novērtēšana, attīstības tendenču noteikšana
un attīstības atbalsta instrumentu ietekmes analīze, kā arī Reģionālās attīstības uzraudzības
un novērtēšanas informācijas sistēmas izveide un ieviešana. Analītiskā darbība tiks
pastiprināti vērsta uz stratēģisku valsts attīstības jautājumu risināšanu. Perspektīvā VRAA
paredz pievērst lielāku uzmanību visas valsts sociālekonomiskās attīstības analīzei,
attīstības problēmu un tendenču noteikšanai, kā arī ilgtspējīgas valsts un tās teritoriju
attīstības jautājumu risināšanai.
Lai optimizētu pirmā līmeņa finanšu kontroles Eiropas Kopienas iniciatīvas
INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, ESPON un URBACT programmu
finansētajos projektos un Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu, starpreģionu un
transnacionālās sadarbības programmu 2007.-2013. gada periodā apstiprinātajos projektos
iesaistītajiem partneriem no Latvijas veikšanu, VRAA tiek izveidots Pārrobežu projektu un
kontroles departaments.
Lai nodrošinātu efektīvu un caurredzamu finanšu plūsmas veidošanu, t.sk. VRAA
uzturēšanas, ES fondu, valsts un citu finanšu instrumentu un starptautisko projektu
finansējuma plānošanu un izlietojuma analīzi ir izveidots Finanšu departaments.
Paplašinoties VRAA funkcijām, ir nepieciešams palielināt atbalsta funkciju
kapacitāti. Tādēļ esošo struktūrvienību bāzes ir izveidoti Administratīvais un Juridiskais
departaments.
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4.attēls. VRAA struktūra sākot ar 2008.gada 1.aprīli
Direktora padomnieks

INTERREG sekretariāts

DIREKTORS
VASAB sekretariāts

Direktora palīgs

Iekšējā audita
nodaļa

Direktora vietnieks
programmu ieviešanas
jautājumos

Programmu
ieviešanas
departaments

Projektu
atbalsta
departaments

Direktora vietnieks
pētniecības un IT
jautājumos

Direktora vietnieks
administratīvajos jautājumos

Projektu
ieviešanas un
uzraudzības
departaments

Finanšu
departaments

Juridiskais
departaments

Administratīvais
departaments

Struktūrfondu
projektu
atbalsta
nodaļa

Uzraudzības
un kontroles
nodaļa

Finanšu
plānošanas un
analīzes
nodaļa

Juridiskā
nodrošinājuma
nodaļa

Lietvedības
nodaļa

Valsts un citu
finanšu
instrumentu
atbalsta
nodaļa

Finanšu
kontroles un
maksājumu
nodaļa

Grāmatvedības
uzskaites
nodaļa

Programmu
administrēšanas
juridiskā nodaļa

Saimniecības
nodaļa

Starptautisko
projektu un
komunikācijas
nodaļa

Analīzes un
pētneicības
koordinācijas
departaments

Tematisko
pētījumu
nodaļa

Personāla nodaļa

Informācijas
tehnoloģijas
nodrošinājuma
nodaļa

Analītiskā
nodaļa

Pārrobežu
projektu kontroles
departaments

Vadošo partneru
kontroles nodaļa

Projektu
partneru
kontroles nodaļa

1.5. Atskaitīšanās un pārraudzības kārtība
VRAA darbības stratēģiju plānots aktualizēt katru gadu budžeta plānošanas procesā.
Stratēģija tiks īstenota saskaņā ar VRAA ikgadējo darba plānu. Tās īstenošanu un
uzraudzību nodrošinās VRAA direktors. Kā kontroles un uzraudzības instrumenti tiks
izmantota atskaite par darba plāna izpildi un gada publiskais pārskats.
Katru gadu VRAA gatavo gada pārskatu par valsts un ārvalstu finanšu līdzekļu
izlietošanu. Saskaņā ar LR likumdošanu VRAA gada pārskatu revidē Valsts kontrole. Par
ES fondu un citu valstu līdzfinansējuma izlietojumu, VRAA atskaitās saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un sadarbības līgumiem, kas nosaka aktivitāšu īstenošanu.
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II VRAA DARBĪBAS STRATĒĢIJAS PROGRAMMU DAĻA
2.1. Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana
2.1.1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra
2.1.1.1. Situācijas raksturojums
VRAA īsteno reģionālās attīstības politiku nodrošinot tai noteikto funkciju veikšanu.
I Valsts, ES fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana
Apakšprogrammas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” ietvaros, VRAA nodrošina
kredītprocentu atmaksu un to izlietojuma uzraudzību komercsabiedrībām, administrē
ienākuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās,
kā arī administrē Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto grantu shēmu „Atbalsts
ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”.
VRAA budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”
ietvaros administrē šādas apakšprogrammas – „Atbalsts pašvaldību investīciju
projektiem”, ”Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai” un apakšprogrammas
„Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” pasākumu
„Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru
izmantošanai”. VRAA nodrošina programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”
administrēšanu, kā arī nodrošina piešķirtās dotācijas izlietojuma uzraudzību RAPLM
finansētai apakšprogrammai „Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai”.
Saskaņā ar pārvaldes līgumu un LR normatīvajiem aktiem, ES fondu
programmēšanas periodā 2007.-2013.gadam, VRAA nodrošina sadarbības iestādes
funkcijas septiņām ES fondu finansētām aktivitātēm - „Speciālistu piesaistei plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem”, ”Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”,
„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība”, „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”.
Saskaņā ar līgumu, kas parakstīts starp LR Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu
ministriju, VRAA no 2008. līdz 2010.gadam apsaimniekos Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta līdzfinansētu grantu shēmu „Īstermiņa ekspertu fonds”.
Augstāk minēto aktivitāšu ieviešanai, RAPLM deleģēto funkciju ietvaros, VRAA
nodrošina:
- ar programmu ieviešanu saistītās dokumentācijas, t.sk. metodisko norādījumu
projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem izstrādi;
- VRAA iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu;
- projektu iesniegumu atlasi, pieņemšanu, reģistrēšanu, vērtēšanu un lēmumu
pieņemšanu;
- vienošanās vai līgumu slēgšanu,
- 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;
- debitoru un kreditoru uzskaiti;
- datu ievadi un uzkrāšanu VRAA Projektu datu informācijas sistēmā;
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-

-

statistisko rādītāju apkopošanu un ziņojumu par programmu ieviešanu
sagatavošanu;
VRAA Projektu datu informācijas sistēmas izstrādi un aktualizēšanu, un tās
sasaisti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
informācijas sistēmu;
informācijas un publicitātes pasākumus;
darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus.

II Pētniecība reģionālās attīstības jomā
VRAA nodrošina statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu, kas galvenokārt ir
vērsta uz teritoriju attīstības novērtēšanu, attīstības tendenču noteikšanu un attīstības
atbalsta instrumentu ietekmes analīzi. Analīzei izmanto nozaru, demogrāfisko un
sociālekonomisko rādītāju kopas, jo reģionālās politikas uzraudzības vajadzībām ir
nepieciešams regulāri un sistemātiski vākt, apkopot un analizēt kvantitatīvu informāciju
par reģionālās attīstības atbalsta instrumentu īstenošanas finanšu resursiem un darbības
rezultātu radītājiem valsts teritorijās. Minētās rādītāju kopas nodrošina reģionālās politikas
uzraudzības sistēmu ar nepieciešamo statistisko informāciju, kas ļauj ne tikai novērtēt
aktuālo situāciju teritoriju attīstībā, bet to arī analizēt laika dinamikā. Tieši attīstības
tendenču dinamika, kas tiek novērtēta, balstoties uz nozaru, demogrāfisko un
sociālekonomisko rādītāju kopu analīzi, ļauj izvērtēt reģionālās attīstības atbalsta
instrumentu pielietošanu. Paredzēts arī nodrošināt Reģionālās attīstības uzraudzības un
novērtēšanas sistēmu (turpmāk tekstā – RAUNS) ar nepieciešamajiem statistiskajiem
rādītājiem, kā arī veikt statistiskās informācijas novērtēšanu, kas kalpos par pamatu tālākai
analītiskajai darbībai valsts attīstības jautājumu risināšanai. RAUNS tiks nodrošināta ar
nepieciešamajiem statistiskajiem datiem, noslēdzot starpresoru vienošanos ar Centrālo
statistiskas pārvaldi, valsts ieņēmumu dienestu, Valsts zemes dienestu u.c. institūcijām.
Lai sekmīgi veiktu iepriekšminēto analītisko darbu un kvalitatīvi izvērtētu dažādu
attīstības plānošanas dokumentu ietekmi uz visu valsti kopumā vai atsevišķām tās
teritorijām, RAPLM sadarbībā ar VRAA, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada
19.septembra noteikumiem Nr.766 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas
sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība” 2007.gadā tika
uzsākts darbs pie Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas
(RAUNIS) izveides. RAUNIS ir informācijas sistēma, kas iecerēta kā mūsdienu
informācijas tehnoloģijas attīstības virzieniem atbilstoša datu glabātava ar datu izguves
iespējām. Tā ļaus veikt sarežģītas ļoti apjomīgu datu analīzes, kuru rezultātā tiks iegūtas
nepieciešamās zināšanas par teritoriju attīstības un valsts vispārējās attīstības jautājumiem,
kas būtiski nepieciešamas kvalitatīvu rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanai. Kopumā
RAUNIS politikas īstenotājiem dos iespēju pilnvērtīgāk integrēt savā pārziņā esošās
politikas iniciatīvas kopējā rīcībpolitikas ainā, tai skaitā – saskaņot zemāka teritoriālā
ranga politikas ar augstāka ranga politikām. Savukārt, citām lietotāju grupām RAUNIS dos
iespēju analizēt attīstības procesus valstī, reģionos vai pašvaldībās. Lai sagatavotu
RAUNIS tehnisko ieviešanu, 2007.gadā tika izsludināts iepirkums Reģionālās attīstības un
uzraudzības novērtēšanas informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas
dokumentācijas sagatavošanai. Laika posmā no 2007.gada jūlija līdz decembrim tika
sagatavota nepieciešamā iepirkuma dokumentācija – RAUNIS koncepcija, RAUNIS
tehniskā specifikācija un iepirkuma procedūras nolikums. Plānots, ka RAUNIS tehniskā
ieviešana sāksies 2008.gadā. Pilnvērtīgu darbu RAUNIS varētu uzsākt 2011.gadā.
VRAA nodrošina tematisko pētījumu izstrādi, kas saistīti ar attīstības procesiem
valstī teritoriālā griezumā, pamatojoties uz pieejamo datu kopumu, kā arī ņemot vērā
reģionālās politikas novērtēšanai un valsts attīstības plānošanai nepieciešamo kvalitatīvo
un nozaru informāciju. Statistikas informācijas analīze veidos bāzi gan pētījumu tēmu
izvēlei, gan arī pētījumu veikšanai. Dažādu pētījumu izstrādi ir paredzēts veikt atšķirīgos
veidos: daļu no tiem VRAA plāno veikt saviem spēkiem, daļu – piesaistot ārējus ekspertus
vai kompetentas firmas, vēl citus – kombinētā veidā. Pētījumu tēmas paredzēts noteikt
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atbilstoši NAP uzdevumiem un mērķiem saistībā ar attīstības procesiem valstī teritoriālā
griezumā. Pētījumu tēmas tiks izvēlētas tā, lai to rezultāti dotu ieguldījumu ar NAP
horizontālo prioritāti – teritoriju līdzsvarota attīstība – saistīto politiku pilnveidošanā.
Sadarbībā ar RAPLM un saskaņā ar pieejamo finansējumu VRAA ikgadēji sastāda
tematisko pētījumu plānu nākamajam gadam, kurā nosaka realizējamo pētījumu skaitu, to
tēmas un ar to īstenošanu saistīto darbību termiņus, kā arī rezultatīvos rādītājus. Lietišķie
tematiskie pētījumi papildinās informāciju, kas tiks iegūta reģionālās attīstības uzraudzības
un novērtēšanas sistēmas ietvaros, kā arī dos iespēju kvalitatīvāk novērtēt attīstības
tendences un identificēt attīstības problēmas.
Kā atsevišķu pētnieciskās darbības virzienu nepieciešams izdalīt attīstības
modelēšanu un prognozēšanu. Ir paredzēts izstrādāt dažādus attīstības rādītāju modeļus,
paredzēts izmantot statistiskās un ekspertvērtējumu metodes attīstības prognozēšanā un
modelēšanā, kā arī veikt RAUNIS un valsts attīstības plānošanas dokumentos minēto
rādītāju loģiskās saistības analīzi un izstrādāt priekšlikumus to novērtēšanai.
Izveidojot RAUNIS un turpinot sistemātisku pētniecisko darbu citos virzienos,
nepieciešams veidot sistēmu, kas ar pētniecisko informāciju nodrošinās reģionālās
politikas veidošanā un reģionālās attīstības pētniecībā iesaistītās puses – plānošanas
reģioni, vietējās pašvaldības, augstākās izglītības iestādes u.c. Tāpēc ir nepieciešams
turpināt darbu pie reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS)
izveides, kas apvienotu un koordinētu notiekošo pētniecisko darbu reģionālās attīstības
jomā, nodrošinot savstarpēji integrējamus pētniecības rezultātus, kā arī reģionālās politikas
veidošanā un reģionālās attīstība pētniecībā iesaistīto pušu dalību.
III Pārrobežu sadarbības programmu 1. līmeņa finanšu kontroles nodrošināšana
Saskaņā ar RAPLM deleģējumu, kopš 2004.gada VRAA nodrošina Eiropas
Kopienas iniciatīvas INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC, ESPON un
URBACT ietvaros apstiprināto projektu Latvijas partneru pirmā līmeņa finanšu kontroli,
kas paredz vismaz 350 atzinumu sagatavošanu gada laikā. Saskaņā ar pārvaldes līgumu,
ES fondu 2007.-2013. gadu plānošanas periodā, VRAA nodrošinās pirmā līmeņa finanšu
kontroles veikšanu šādu Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa 2007.- 2013.gadam
programmu finansētajos projektos iesaistītajiem partneriem no Latvijas:
- pārrobežu sadarbības programmās: Latvija-Lietuva, Igaunija-Latvija un centrālā
Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;
- Starpreģionu sadarbības programmā INTERREG IV C;
- Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma;
- Pilsētvides attīstības programma URBACT II;
- ESPON 2013 programma.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu pirmā līmeņa finanšu kontroles funkcijas
veikšanu, tiek izstrādāti un aktualizēti iekšējie normatīvie akti, rokasgrāmatas pirmā
līmeņa finanšu kontroles atskaišu iesniedzējiem un regulāri organizēti semināri par pirmā
līmeņa finanšu kontroles prasībām progresa pārskatu iesniedzējiem, kā arī tiks nodrošināta
INTERREG programmas projektu pirmā līmeņa finanšu kontroles datu bāzes uzturēšana
un ES fondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu pirmā līmeņa
finanšu kontroles datu bāzes izveide.
VI Starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana
Saskaņā ar 2004. gadā 6.aprīļa noslēgto līgumu starp VRAA un Šlesvigas –
Holšteinas investīciju banku par Eiropas Kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona
INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas Sekretariāta darbības nodrošināšanu,
VRAA līdz 2008. gada beigām turpina Eiropas Kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona
INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas Sekretariāta Rīgas biroja administratīvās
darbības nodrošināšanu. ES fondu programmēšanas periodā 2007-2013.gadam, VRAA
nodrošinās šādu programmu sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu
attiecīgās pārrobežu sadarbības programmas piešķirtā finansējuma ietvaros:
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- Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmas Latvija – Lietuva Apvienotais tehniskais sekretariāts;
- pārrobežu sadarbības programmas Igaunija – Latvija – Krievija Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros izveidotais Apvienotais
tehniskais sekretariāts;
- Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā
sekretariāta Rīgas birojs.
VRAA nodrošina šādu Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu Informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcijas un
to uzturēšanu:
- Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;
- Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 8.augusta protokola lēmumu Nr. 41
„Informatīvais ziņojums par VASAB sekretariāta pārcelšanu uz Latviju” par VASAB
(Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) sekretariāta atrašanos Rīgā, VRAA nodrošina
sekretariāta administratīvo darbību.
Veicot starptautisko sekretariātu uzņemošās iestādes funkcijas, VRAA nodrošina:
- darbinieku pieņemšanu darbā, personāla vadību;
- darbības nodrošināšanai nepieciešamo iepirkumu veikšanu un atbilstošu līgumu
slēgšanu;
- darba telpas, kā arī nepieciešamo biroja aprīkojumu, ieskaitot atbilstošus drošības,
telpu apkopes un tehniskās ekspluatācijas pakalpojumus.
- informāciju tehnoloģiju datu bāžu administrēšanu un uzturēšanu;
- grāmatvedības uzskaiti, juridiskos skaidrojumus, korespondences apstrādi,
izdevumu atskaišu, auditu u. c. pakalpojumus funkciju nodrošināšanai.
V Starptautiskie sadarbības projekti
VRAA piedalās starptautiskos sadarbības projektos, lai veicinātu VRAA kapacitātes
paaugstināšanu un sadarbības tīklu izveidi starp dažādām valsts institūcijām un
pašvaldībām Latvijā un citās valstīs. VRAA darbinieki tiek iesaistīti starptautiskos
projektos kā kompetenti eksperti reģionālās attīstības jautājumos, tai skaitā valsts un
starptautisku projektu vērtēšanā. VRAA dalība valsts un starptautiskos projektos ir
atkarīga no pieejamo finanšu instrumentu klāsta, kuru ietvaros iespējams īstenot aktivitātes
reģionālās attīstības jomā, no VRAA juridiskā statusa atbilstības projekta nosacījumiem,
kā arī no VRAA pieejamiem finanšu resursiem, kas var tikt novirzīti projektu
līdzfinansējuma segšanai. VRAA atpazīstamība un izveidotie kontakti palīdz iesaistīties
starptautiskos projektos partnera statusā. Projektu īstenošanā VRAA sadarbojas ar valsts
un starptautiskajām institūcijām, plānošanas reģionu attīstības padomēm un aģentūrām,
pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citiem Latvijas un ārvalstu partneriem
projektu ieviešanas jautājumos. VRAA ir izveidojusies sadarbība ar citu Eiropas valstu
pētniecības institūtiem un dažādām institūcijām reģionālās attīstības jomā, tai skaitā, ES
fondu ieviesējiem. Galvenie VRAA starptautiskās sadarbības partneri – Ziemeļvalstu
ministru padomes birojs (Nordic Council of Ministers’ Office), Saksijas-Anhaltes
pārstāvniecība ES, Baltijas Somijas institūts, Tamperes reģiona dome, Eiropas Savienības
reģionālās attīstības aģentūru asociācija (EURADA), Eiropas Komisijas Tehniskās
palīdzības un informācijas apmaiņas birojs (TAIEX), Norvēģijas pilsētu teritoriju un
reģionālās pētniecības institūts (Norwegian Institute for Urban and Regional Research),
Ziemeļu Telpiskās Plānošanas centrs (Nordic Centre for Spatial Development), Somijas
Baltijas Institūts.
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2.1.1.2. Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas darbības jomā
Politikas dokumenti
1) Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (MK 2006.gada 4.jūlija noteikumi
Nr.564)
2) Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam (apstiprināta ar MK
2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.684)
3) Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2006.gada 2.aprīļa
rīkojumu Nr.198)
4) Eiropas Kopienas stratēģiskās Vadlīnijas (pieņemtas EK 2005. gada 5. jūlijā)
5) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar MK
2006.gada 18.oktobra rīkojumu Nr.808)
6) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājums
(apstiprināts ar 2008.gada 9.aprīļa MK rīkojumu Nr.197)
7) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās papildinājums
(apstiprināts ar 2008.gada 29.aprīļa MK rīkojumu Nr.236)
8) Vienotais programmdokuments (apstiprināts ar 2004.gada 17.jūnija EK lēmumu)
Latvijas Republikas likumi
1) Valsts pārvaldes iekārtas likums
2) Reģionālās attīstības likums
3) Publisko aģentūru likums
4) Struktūrfondu vadības likums
5) Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda vadības likums
6) Likums par budžetu gadskārtējam gadam
Latvijas Republikas normatīvie akti
1) MK 08.04.2004. noteikumi Nr. 130 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras
nolikums”
2) MK 19.09.2006. noteikumi Nr. 766 „Reģionālās attīstības uzraudzības un
novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība”
3) MK 08.08.2006. protokola Nr. 41. paragrāfs Nr. 33 „Informatīvais ziņojums par
VASAB sekretariāta pārcelšanu uz Latviju”
4) Latvijas Republikas MK rīkojums Nr. 676 „Par uzdevumiem Eiropas Kopienas
iniciatīvu EQUAL un INTERREG vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas
sistēmas ieviešanai”
5) MK 02.10.2007. noteikumi Nr.671 „Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu
pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts
budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai”
6) MK 18.12.2007. noteikumi Nr. 918 „Noteikumi par darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas
vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un
inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta
nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"
un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"
7) 2004.gada 6.aprīļa līgums starp VRAA un Investionbank Schleswig-Holstein par
Eiropas Kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B
Kaimiņattiecību programmas Sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanu
8) 2005.gada 6.decembra līgums starp VRAA un Investionbank Schleswig-Holstein
par TACIS tehniskās palīdzības – Baltkrievijai, programmas ieviešanu
9) 2005.gada 6.decembra līgums starp VRAA un Investionbank Schleswig-Holstein
par TACIS tehniskās palīdzības – Krievijai, programmas ieviešanu
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Eiropas Padomes un Komisijas normatīvie akti (tēmas):
1) ES regulas par valsts atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
2) ES regulas par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami
sakarā ar palīdzību no ES fondiem
3) ES regulas par ES fondu (ERAF, ESF) un Kohēzijas fonda administrēšanu un
ieviešanu
4) ES regulas par Eiropas Kopienas iniciatīvu instrumentu administrēšanu un
ieviešanu
2.1.1.3.Programmas mērķis un vadlīnijas to sasniegšanai
VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir veicināt līdzsvarotu
Latvijas reģionu attīstību, ieviešot nacionālos un ES atbalsta instrumentus, īstenojot
līdzsvarotas valsts attīstības atbalsta politiku, nodrošinot nepieciešamo pētniecisko
darbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus.
2.1.1.4. Paredzamie programmas darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
vidējam termiņam
Paredzamie darbības rezultāti
Sasniedzamie rādītāji pa gadiem
Nr.

Darbības rezultāts

1.

ES struktūrfondu ieviešana, administrēto programmu skaits

2.

Valsts finanšu instrumentu ieviešana, administrēto
programmu skaits
Ekspertu vērtējumu sagatavošana par mērķdotāciju
plānošanas reģionu un pašvaldību teritorijas plānojumu
izstrādei izlietojuma atbilstību mērķim un normatīvajiem
dokumentiem, skaits
VRAA dalība valsts un starptautiskās programmās un
projektos, skaits
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu mehānisma grantu
shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” ieviešana, skaits
Starptautisko
programmu
sekretariātu
darbības
nodrošināšana
(uzņemošās
institūcijas
funkciju
nodrošināšana), skaits
Nodrošināta ES fondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmu Informācijas punktu uzņemošās
institūcijas funkciju nodrošināšana, skaits
Nodrošināta VASAB sekretariātu uzņemošās institūcijas
funkcija
Sagatavots pārskats par reģionālo attīstību Latvijā, skaits
Izveidota Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas
informācijas sistēma (RAUNIS)
Veiktie tematiskie pētījumi, pētījumu skaits
Konferencēs un semināros referētie pētījumu rezultāti,
referātu skaits
Par pētījumu rezultātiem publicētie raksti zinātniskos
izdevumos vai konferenču referātu tēžu krājumos,
publikāciju skaits
Reģionālās attīstības programmu un finansēto projektu datu
bāzes uzturēšana, skaits
Veikta 1.līmeņa finanšu kontrole INTERREG un Eiropas
teritoriālās sadarbības programmu projektiem, kontrolēto
projektu skaits

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

2009

2010

2008
A

B

A

B

8

8

0

8

0

7

7

0

7

0

200

150

0

100

0

2

2

0

2

0

1

1

0

-

0

3

3

0

3

0

2

2

0

2

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

4

2

0

2

0

3

3

0

3

0

1

2

0

2

0

1

1

0

1

0

360

360

900

360

900
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16.

Organizēti semināri par reģionālās attīstības un finansējuma
saņemšanas jautājumiem, skaits

25

25

0

25

0

2.1.1.5. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Budžeta programma tiek finansēta no:
1) valsts budžeta līdzekļiem;
2) ārvalstu finanšu palīdzības.
Budžeta programmu īstenos šādas VRAA struktūrvienības:
VRAA direktors nodrošina VRAA deleģēto funkciju izpildi, vada VRAA
administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, pārvalda
VRAA finanšu, personāla un citus resursus, nodrošina VRAA gadskārtējā darbības plāna
un budžeta pieprasījuma izstrādi, izveido VRAA iekšējās kontroles sistēmu, nodrošina
starp RAPLM un VRAA noslēgtā pārvaldes līguma izpildi, sniedz RAPLM nepieciešamo
informāciju un priekšlikumus VRAA darbības jautājumiem.
VRAA direktora vietnieki nodrošina un koordinē sev pakļauto struktūrvienību
funkciju izpildi, atbild par pakļauto struktūrvienību darbu, dod uzdevumus un norādījumus
šo struktūrvienību vadītājiem, kā arī sadarbojas ar citām VRAA struktūrvienībām.
Programmu ieviešanas departaments nodrošina Latvijas Republikas valsts budžeta,
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto programmu ieviešanas
procesu VRAA, iekšējo normatīvo aktu programmu administrēšanai izstrādi un
aktualizāciju, savstarpējo papildinātību un atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī
VRAA viedokļa sagatavošanu par Latvijas Republikas valsts budžeta, Eiropas Savienības
fondu un citu finanšu instrumentu programmu plānošanas dokumentiem, Ministru kabineta
noteikumu projektiem un citiem tiesību aktiem.
Projektu atbalsta departaments nodrošina Latvijas Republikas valsts budžeta, Eiropas
Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto pasākumu un aktivitāšu projektu
iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu
apstiprināšanu vai noraidīšanu, līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem.
Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments nodrošina Latvijas Republikas
valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto pasākumu
un aktivitāšu ietvaros atbalstīto projektu uzraudzību un kontroli t.sk. pārbaudes projektu
īstenošanas vietās un projektu finanšu kontroli.
Pārrobežu projektu kontroles departaments nodrošina pirmā līmeņa finanšu kontroli
INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC. ESPON programmu finansētajiem
projektiem Latvijas Republikā par 2004.-2007. gada plānošanas periodā un Eiropas
Kopienas Teritoriālās sadarbības programmu finansētajiem projektiem Latvijas Republikā
par 2007.-2013. gada plānošanas periodu.
Finanšu departaments nodrošina VRAA darbībai nepieciešamo finanšu resursu un
sagaidāmo rezultātu plānošanu, veic vidējā termiņa budžetu plānošanu, finansēšanas plānu
un ieņēmumu/izdevumu tāmju izstrādi, Latvijas Republikas valsts budžeta, Eiropas
Savienības fondu, citu finanšu instrumentu finanšu resursu plānošanu, finansējuma
pieprasījumu sagatavošanu, to uzskaiti un izpildes analīzi.
Juridiskais departaments atbild par VRAA darbības juridisko nodrošinājumu,
sniedz juridisko atbalstu Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību
programmas Sekretariāta Rīgas birojam, Baltijas jūras reģionu valstu VASAB
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sekretariātam, pārrobežu sadarbības programmu Apvienoto programmu tehniskajam
sekretariātam un Informācijas punktiem, nodrošina VRAA pārstāvību tiesās.
Administratīvais departaments nodrošina VRAA saimniecisko darbu, efektīvu
VRAA dokumentu pārvaldības sistēmas darbību un dokumentu apriti, darba aizsardzības
pasākumu ieviešanu, īstenošanu un kontroli.
Analīzes un pētniecības koordinācijas departaments veic analītisko darbu par tēmām,
kas saistītas ar attīstības procesiem valstī tās teritoriālā griezumā, gatavo un publicē
analītiskus pārskatus par reģionālo attīstību, nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un
novērtēšanas informācijas sistēmas izveidošanu, attīstību un uzturēšanu, kā arī veic VRAA
pasūtīto pētniecības darbu koordināciju.
Informācijas tehnoloģijas nodrošinājuma nodaļa nodrošina VRAA funkcijām un
drošības prasībām atbilstošu informācijas sistēmu un datortīkla izveidi, darbību un
attīstību, kā arī nodrošina drukas iekārtu, kopētāju, datortehnikas (tai skaitā, serveru) un
citas biroja tehnikas darbību un pieejamību.
Iekšējā audita nodaļa nodrošina VRAA iekšējās kontroles sistēmas auditu veikšanu,
novērtē VRAA darbības efektivitāti un atbilstību stratēģisko mērķu sasniegšanai, finanšu,
uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību, resursu izmantošanas lietderību
un pasākumus resursu aizsardzībai pret iespējamajiem zaudējumiem, sniedz VRAA
direktoram ziņojumus par veikto auditu konstatējumiem un secinājumiem, kā arī sniedz
ieteikumus trūkumu novēršanai un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.
Personāla nodaļa nodrošina VRAA personāla politikas izstrādi un ieviešanu,
personālvadības pakalpojumus Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību
programmas Sekretariāta Rīgas birojam, Baltijas jūras reģionu valstu VASAB
sekretariātam, pārrobežu sadarbības programmu Apvienoto programmu tehniskajam
sekretariātam un Informācijas punktiem.
Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa izstrādā priekšlikumus un
nepieciešamo dokumentāciju ārvalstu finanšu palīdzības piesaistei un VRAA dalībai valsts
un starptautisko programmu projektos, kā arī nodrošina apstiprināto projektu ieviešanu,
nodrošina saikni ar plašsaziņas līdzekļiem, valsts, pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām
organizācijām un starptautiskiem sadarbības partneriem.
2.1.1.6. Programmas finansējums
Nr.p.k.

22.01.00. Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Klasifikācijas koda nosaukums

1.
1.1.
1.2.
1.2.1
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.3.1.
2.4.
2.5.
2.5.1.

Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

2008.gadā
piešķirtais
finansējums latos
1 911 236
118 071
1 793 165
1 793 165
1 911 236
1 849 548
1 849 548
1 226 482
933 593
623 066
61 688
61 688
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2.1.2. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība
2.1.2.1. Situācijas analīze
Budžeta apakšprogrammas „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” ietvaros, VRAA
administrē 3 uzņēmējdarbības atbalsta programmas:
1) „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība”;
2) ERAF līdzfinansēta grantu shēma „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā
īpaši atbalstāmajās teritorijās”;
3) „Ienākuma nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”.
Valsts finansētās programmas „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība” ieviešana tika
uzsākta 1998. gadā. Tās mērķis ir līdzfinansēt komercsabiedrību un pašvaldību attīstības
projektus, lai paātrinātu īpaši atbalstāmo teritoriju attīstību un veicinātu saimniecisko
darbību tajās. Programmas ietvaros tiek atmaksāti kredītprocenti par mērķkredītu, kas tiek
izmantots saskaņā ar VRAA iesniegto projektu. Kredīta procentu maksājumiem vienam
projektam gadā izmaksājamais maksimālais atbalsta apjoms ir 15 tūkstoši latu.
Maksimālais projekta finansēšanas termiņš ir 5 gadi. Stratēģijas darbības laikā, VRAA
nodrošinās izmaksu veikšanu un projektu uzraudzību un kontroli iepriekšējā periodā
apstiprinātajiem projektiem. Programmas ietvaros līdz 2007.gadam iesniegti 1192 projektu
iesniegumi, noslēgti 1073 finansējuma līgumi (īstenoti 845 projekti), izveidotas 5662
jaunas darba vietas, saglabātas 14162 darba vietas, izveidotas 4687 sezonas darba vietas.
Sākot ar 2004.gadu VRAA administrē valsts atbalsta programmu „Īpaši atbalstāmo
teritoriju uzņēmējdarbības (komercdarbības) attīstība”, kas darbojas kā grantu shēma VPD
2.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās
teritorijās” ietvaros. ERAF līdzekļu apgūšanai Latvijā un saskaņā ar N+2 principu grantu
shēma tiks īstenota līdz 2008.gadam, paredzot projektu ieviešanas uzraudzību līdz
2013.gadam. Grantu shēmas ieviešanu 2004.-2006.gada ES struktūrfondu
programmēšanas periodam nosaka Vienotais programmdokuments. VRAA administrētā
grantu shēma sekmē īpaši atbalstāmo teritoriju iedzīvotāju ienākumu un dzīves līmeņa
paaugstināšanos, straujas izaugsmes iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī
veicina ražošanas ar augstu pievienoto vērtību attīstību. Grantu shēmas ietvaros ir noslēgti
173 finansējuma līgumi, piesaistīts privātais līdzfinansējums 8 miljonu latu apmērā un
izveidotas un/vai saglabātas 2236 darba vietas. Stratēģijas darbības laikā VRAA
nodrošinās finansēto projektu progresa pārskatu saņemšanu, maksājumu veikšanu, projekta
ieviešanas uzraudzību un kontroli.
Kopš 1998.gada VRAA administrē ienākuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu
uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās, kuras ietvaros tiek nodrošināta iespēja finansēt
attīstības projektus, kuru īstenošana attiecīgajā teritorijā veicina saimniecisko darbību, rada
jaunas un saglabā esošās darba vietas un sekmē šīs teritorijas iedzīvotāju dzīves līmeņa
celšanos. Stratēģijas darbības laikā VRAA nodrošinās projektu iesniegumu pieņemšanu,
projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu, starpinstitūciju vērtēšanas komisijas
sekretariāta darbības nodrošināšanu, līgumu slēgšanu un projektu ieviešanas uzraudzību.
Programmas ietvaros no 1998.gada līdz 2007.gadam apstiprināti 962 projektu iesniegumi.
2.1.2.2. Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas darbības jomā
Politikas dokumenti
1) Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam (apstiprināta ar MK
2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.684)
2) Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2006.gada 2.aprīļa
rīkojumu Nr.198)
3) Vienotais programmdokuments (apstiprināts ar 2004.gada 17.jūnija EK lēmumu)
4) Eiropas Kopienas stratēģiskās Vadlīnijas (pieņemtas EK 2005. gada 5. jūlijā)
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Latvijas Republikas likumi
1) Reģionālās attīstības likums
2) Struktūrfondu vadības likums
Latvijas Republikas normatīvie akti
1) MK 03.02.2004. noteikumi Nr. 65 „Lēmumu pieņemšanas kārtība par ienākuma
nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši
atbalstāmās teritorijas attīstības programmai”
2) MK 07.02.2006. noteikumi Nr.103 „Noteikumi par projektu iesniegšanas un
finansēšanas kārtību grantu shēmā „Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā
īpaši atbalstāmajās teritorijās””
3) MK 27.06.2006. noteikumi Nr.546 „Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic
maksājumus”
4) MK 27.06.2006. noteikumi Nr.544 „Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto
projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā
finansējuma izlietojumu”
5) MK 27.06.2006. noteikumi Nr.538 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu
kontroli un auditu”
6) MK 27.06.2006. noteikumi Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un
grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos”
7) MK 20.06.2006. noteikumi Nr.501 „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu”
8) MK 20.06.2006. noteikumi Nr.494 „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu
vadības nodrošināšanas kārtība”
9) MK 16.05.2006. noteikumi Nr.385 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda
projektu” u.c.
Eiropas Padomes un Komisijas normatīvie akti (tēmas):
5) ES regulas par valsts atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
6) ES regulas par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami
sakarā ar palīdzību no ES fondiem
7) ES regulas par ES fondu (ERAF, ESF) un Kohēzijas fonda administrēšanu un
ieviešanu
8) ES regulas par Eiropas Kopienas iniciatīvu instrumentu administrēšanu un
ieviešanu
2.1.2.3. Programmas mērķis un vadlīnijas to sasniegšanai
Programmas mērķis ir līdzfinansēt komercsabiedrību attīstības projektus, lai
paātrinātu īpaši atbalstāmo teritoriju attīstību un veicinātu saimniecisko darbību tajos,
tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp valsts teritorijām un nodrošinot līdzsvarotu
valsts attīstību.
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2.1.2.4. Paredzamie programmas darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
vidējam termiņam
Paredzamie darbības rezultāti
Nr.p.
k.

Darbības rezultāts

1.

Valsts atbalsta programmu ietvaros
ieviesto un uzraudzīto projektu skaits
ES
grantu
shēmas
„Atbalsts
ieguldījumiem uzņēmu attīstībā īpaši
atbalstāmajās teritorijās” ieviesto un
uzraudzīto projektu skaits

2.

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem (indikatīvi)
2008
2009
2010
A
B
A
B
200
100
0
10
0
170

170

0

170

0

2.1.2.5. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Programmas īstenošanai tiks izmantoti šādi finanšu instrumenti:
1) valsts budžets;
2) Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Programmas ieviešanu īstenos Programmu ieviešanas departaments, Projektu
atbalsta departaments, Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments, Finanšu
departaments. Programmas ieviešana notiek saskaņā ar iekšējiem un ārējiem
normatīvajiem aktiem.
Programmu ieviešanas departaments nodrošina metodisko norādījumu izstrādi
projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, VRAA iekšējo normatīvo
aktu izstrādi un aktualizēšanu, savstarpējo papildinātību un atbilstību ārējiem
normatīvajiem aktiem, VRAA Projektu datu informācijas sistēmas izstrādi un
aktualizēšanu.
Projektu atbalsta departaments nodrošina projektu iesniegumu pieņemšanu un
vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, finansējuma līgumu slēgšanu.
Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments nodrošina projektu uzraudzību un
kontroli, maksājumu veikšanu, informācijas apkopošanu un pārskatu sagatavošanu par
programmu ieviešanu.
Finanšu departaments nodrošina nepieciešamo finanšu resursu pieprasījuma
sagatavošanu un saskaņošanu ar RAPLM, uzskaiti un veic budžeta līdzekļu izlietojuma
finanšu analīzi.
Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa nodrošina informācijas un
publicitātes pasākumus.
2.1.2.6. Programmas finansējums
Nr.p.k.

22.02.00. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība
Klasifikācijas koda nosaukums

1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

2008.gadā
piešķirtais
finansējums latos
3 354 240
3 354 240
3 354 240
3 354 240
3 354 240
3 354 240
3 354 240

24

2.2.Norvēģijas finanšu instruments
2.2.1. Situācijas raksturojums
Saskaņā ar Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – EEZ) paplašināšanās līgumu
EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments ir
pieejams vairākām ES dalībvalstīm, to vidū arī Latvijai.
Šī finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ
ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās
Eiropas iekšējā tirgū. Finanšu instrumenta darbības termiņš ir no 2004.gada 1.maija līdz
2009.gada 30.aprīlim. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un
Lihtenšteinas iemaksas. Norvēģijas finanšu instrumentu finansē Norvēģija. Latvijā tiek
ieviestas vairākas šī finanšu instrumenta programmas un grantu shēmas.
2007.gada 21.novembrī Finanšu ministrija un Norvēģijas Ārlietu ministrija
parakstīja līgumu par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas
„Īstermiņa ekspertu fonds” ieviešanu, paredzot VRAA apsaimniekotāja lomu un atbildību
par grantu shēmas ieviešanu.
Grantu shēma „Īstermiņa ekspertu fonds” sniedz ieguldījumu publiskā sektora
institūciju un sociālo partneru administratīvās kapacitātes paaugstināšanā, lai sekmētu to
darbības efektivitāti un labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā. Grantu
shēmas ietvaros tiks atbalstīti projekti Norvēģijas Finanšu mehānisma saprašanās
memorandā noteiktajās prioritārās sfērās.
Grantu shēma ir izstrādāta atbilstoši Latvijas Nacionālajam plānam un sekmēs
publiskā sektora institūciju kapacitātes stiprināšanu, pētniecības un prognozēšanas prasmju
attīstību.
Grantu shēmas ietvaros VRAA nodrošina metodisko norādījumu izstrādi
apakšprojektu iesniegumu iesniedzējiem un līdzfinansējuma saņēmējiem, apakšprojektu
iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu, apakšprojektu iesniegumu administratīvo un
kvalitatīvo vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, līgumu vai vienošanās slēgšanu, apakšprojektu
ieviešanas uzraudzību un kontroli, maksājumu veikšanu, grāmatvedības uzskaiti un
finanšu pārskatu sagatavošanu, datu ievadi un uzkrāšanu PDIS, statistiskās informācijas
apkopošanu, informācijas un publicitātes pasākumus.
2.2.2. Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts
Politikas dokumenti
1) 2004.gada 16. novembra Saprašanās memorands par Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā
Latvijas Republikas likumi
1) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta vadības likums
Latvijas Republikas normatīvie akti
1) MK 08.11.2005. noteikumi Nr.852 "Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības,
īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu" (ar grozījumiem MK
26.09.2006. not. nr.798)
2) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.396 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus"
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3) MK 18.03.2008. noteikumi Nr.193 „Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” apakšprojektu iesniegumu
pirmā un otrā atklāta konkursa nolikums”
2.2.3. Programmas mērķis un vadlīnijas to sasniegšanai
Sekmēt labas pārvaldības principu ieviešanu un uzlabot publiskā sektora
pakalpojumu kvalitāti, veicinot zināšanu, pieredzes, informācijas un labas prakses apmaiņu
starp Latviju, Norvēģiju vai citu Eiropas Ekonomikas zonas valsti.
2.2.4. Paredzamie programmas darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji vidējam
termiņam
Paredzamie darbības rezultāti
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Darbības rezultāts
Izsludināta projektu atlase
Apstiprināto projektu skaits
Nodrošināta projektu uzraudzība

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem (indikatīvi)
2008
2009
2010
A
B
A
B
2
0
0
35
35
0
0
35
70
0
70
0

2.2.5. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Šīs programmas īstenošanai tiks izmatoti šādi finanšu resursi:
1) Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa
ekspertu fonds” līdzfinansējums;
2) Valsts budžeta līdzfinansējums.
Programmas ieviešanu īsteno Programmu ieviešanas departaments, Projektu atbalsta
departaments, Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments, Finanšu departaments,
Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa. Programmas ieviešana notiek saskaņā ar
iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.
Programmu ieviešanas departaments nodrošina metodisko norādījumu izstrādi
projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, VRAA iekšējo normatīvo
aktu izstrādi un aktualizēšanu, savstarpējo papildinātību un atbilstību ārējiem
normatīvajiem aktiem, VRAA Projektu datu informācijas sistēmas izstrādi un
aktualizēšanu.
Projektu atbalsta departaments nodrošina apakšprojektu iesniegumu pieņemšanu un
vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, finansējuma līgumu slēgšanu.
Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments nodrošina apakšprojektu
uzraudzību un kontroli, maksājumu veikšanu.
Finanšu departaments nodrošina nepieciešamo finanšu resursu pieprasījuma
sagatavošanu un saskaņošanu ar RAPLM, uzskaiti un veic budžeta līdzekļu izlietojuma
finanšu analīzi.
Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļa nodrošina grantu shēmas ieviešanas
pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu CFLA, kā arī nodrošina informācijas un publicitātes
pasākumus.
2.2.6. Programmas finansējums
24.02.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums
Klasifikācijas koda nosaukums
Resursi izdevumu segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2008.gadā piešķirtais
finansējums latos
47 381
0
0
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Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
2008. gadam finansējums nav piešķirts pilnā apmērā.

47 381
47 381
47 381
45 273
36 216
19 764
15 927
16 452
9 057
9 057
2 108
2 108
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2.3. Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti
2.3.1. Situācijas raksturojums
NAP 2007. – 2013. gadam ir noteikts, ka ikviena valsts iedzīvotāja pilnvērtīgas
dzīves vides pamatā ir iespēja saņemt pakalpojumus, kas ir vistuvāk viņa dzīves vietai.
Kvalitatīvai iedzīvotāju ikdienas dzīvei ir nepieciešams saņemt atbilstošus izglītības,
veselības, sociālas aprūpes, atpūtas (kultūra) un izklaides (sports) pakalpojumus. Lai to
īstenotu ir nepieciešams atjaunot vietējo pašvaldību infrastruktūru t.sk. ēkas,
komunikācijas un materiāltehnisko nodrošinājumu. RAPLM ir izstrādājusi teritorijas
attīstības atbalsta instrumentu klāstu pašvaldībām, tādējādi nodrošinot adekvātu valsts un
citu finanšu instrumentu pieejamību jomās, kuras netiek atbalstītas no ES fondiem, bet
kuras ir vitāli svarīgas, lai tiktu apmierinātas cilvēka nozīmīgākās vajadzības, t.sk.
labklājību, pakalpojumu pieejamību, iespēju mācīties un radoši izpausties.
Sākot ar 2007.gadu VRAA nodrošina valsts budžeta programmas „Pašvaldību
attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” finansētu apakšprogrammu administrēšanu
pašvaldību infrastruktūras attīstībai, kuru ietvaros paredzēts renovēt pašvaldību īpašumā
esošās izglītības, kultūras, veselības u.c. pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamās
iestādes, nodrošināt pašvaldību bibliotēku informatizāciju, nodrošināt mērķdotāciju
piešķiršanu pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei.
Apakšprogramma „Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem”
Šīs apakšprogrammas ietvaros piešķirto mērķdotāciju mērķis ir veicināt pašvaldību
infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, nodrošinot priekšnosacījumus pašvaldību funkciju
efektīvai veikšanai un valsts teritorijas līdzsvarotai attīstībai. 2007.gadā VRAA pieņēma
un izvērtēja 397 projektu pieteikumus mērķdotāciju saņemšanai no 2008.gada valsts
budžeta līdzekļiem. Stratēģijas darbības laikā tiks nodrošināta no 2007.gada valsts budžeta
līdzekļiem piešķirtās mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība 333 projektiem, projektu
ieviešanas uzraudzība un mērķdotāciju izmaksa 156 projektiem no 2008.gada valsts
budžeta līdzekļiem, kā arī mērķdotācijas piešķiršana un uzraudzība projektiem, kas tiks
apstiprināti 2008. un 2009. gadā.
Apakšprogrammas ietvaros VRAA nodrošina projektu iesniegumu pieņemšanu,
projektu iesniegumu administratīvo un kvalitatīvo vērtēšanu, starpinstitūciju vērtēšanas
komisijas sekretariāta darbības nodrošināšanu, maksājumu veikšanu un projektu ieviešanas
uzraudzību.
Apakšprogrammas „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana”
pasākums „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un
datoru izmantošanai”
Apakšprogrammas pasākuma ietvaros tiek nodrošināta iespēja pašvaldību
bibliotēkām bez maksas izmantot internetu un datorus”, pamatojoties uz MK rīkojumu,
pašvaldībām tiek piešķirtas mērķdotācijas bezmaksas interneta un datoru izmantošanas
bibliotēkās nodrošināšanai.
Stratēģijas darbības laikā tiek nodrošināta no 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem
piešķirtās mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība 526 pašvaldību bibliotēkām, kā arī
nodrošinās mērķdotāciju piešķiršanu un uzraudzību projektiem, kas tiks apstiprināti 2008.
un 2009. gadā.
VRAA apakšprogrammas ietvaros nodrošina mērķdotāciju izmaksu un izlietošanas
uzraudzību.
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Apakšprogramma „Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai”
Sākot ar 2008. gadu VRAA nodrošina mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldību
teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei.
Apakšprogrammas ietvaros VRAA pieņem mērķdotācijas pieprasītāju
pieprasījumus, nodrošina pieteikumu vērtēšanu, mērķdotāciju piešķiršanu, saņem un
izvērtē pārskatus par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu, kā arī veic mērķdotāciju
izmaksu.
2.3.2. Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas darbības jomā
Politikas dokumenti
1) Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2006.gada 2.aprīļa
rīkojumu Nr.198)
2) Valsts atbalsta programma novadu infrastruktūras attīstībai (apstiprināta ar MK
2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.152)
3) Informācijas
sabiedrības
attīstības
pamatnostādnes
2006.-2013.gadam
(apstiprinātas ar MK 2006.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.542)
Latvijas Republikas likumi
1) Reģionālās attīstības likums
2) Likums „Par pašvaldībām”
3) Likums „ Par pašvaldību budžetiem”
4) Administratīvi teritoriālās reformas likums
5) Teritorijas plānošanas likums
Latvijas Republikas normatīvie akti
1) MK 21.08.2007. noteikumi Nr. 566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga
mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai
2008. – 2010. gadā”
2) MK 25.09.2007. noteikumi Nr. 648 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju
pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot
internetu un datorus”
3) MK 14.02.2006. noteikumi Nr. 121 „Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas
reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu
izstrādei”
4) MK 04.12.2007. noteikumi Nr.830 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
14.februāra noteikumos Nr.121 „Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas
reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu
izstrādei””
5) MK 14.02.2006. noteikumi Nr. 132 „ Kārtība kādā piešķir un izmanto Valsts
budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai”
6) MK 02.10.2007. noteikumi Nr.671 „Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu
pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts
budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai’’
7) MK 11.12.2007. noteikumi Nr.871 ‘’Grozījums Ministru kabineta 2007.gada
2.oktobra noteikumos Nr.671 ‘’Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu
pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts
budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai’’
8) MK 15.03.2007. rīkojums Nr. 148 "Par valsts budžeta programmā 03.00.00
"Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" paredzētās apropriācijas sadalījumu
pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007.gadā"
9) MK 31.07.2007. rīkojums Nr.471 „ Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
15.marta rīkojumā Nr.148 "Par valsts budžeta programmā 03.00.00 "Mērķdotācijas
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investīcijām pašvaldībām" paredzētās apropriācijas
investīciju projektu īstenošanai 2007.gadā"

sadalījumu

pašvaldību

2.3.3. Programmas mērķis un vadlīnijas to sasniegšanai
Programmas mērķis ir virzīt rīcībspējīgu pašvaldību attīstību, tādējādi veicinot
pašvaldību pakalpojumu pieejamības un kvalitātes izaugsmi visā Latvijas teritorijā un
iedzīvotāju līdzdalību savas teritorijas attīstībā:
sniedzot valsts atbalstu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, kas
tādējādi nodrošina priekšnosacījumus lielu, attīstīties spējīgu pašvaldību izveidei
un pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai;
nodrošinot pašvaldības ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām;
nodrošinot kvalitatīvu teritorijas plānojumu izstrādi.
2.3.4.Paredzamie programmas darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji vidējam
termiņam
Paredzamie darbības rezultāti
Nr.
p.k.

Darbības rezultāts

1.

Uzraudzīti
pašvaldību
investīciju
projekti, skaits
Izmaksātas piešķirtās mērķdotācijas
pašvaldību publiskajām bibliotēkām
bezmaksas
interneta
un
datoru
izmantošanai, % pret piešķirto
Izmaksātas mērķdotācijas izstrādātajiem
vai
grozītajiem
pašvaldību
teritoriālajiem plānojumiem, skaits
Sagatavoto ziņojumu
skaits par
piešķirto mērķdotāciju izlietojumu,
skaits

2.

3.

4.

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem (indikatīvi)
2009
2010
2008
A
B
A
B
156
150
0
150
0
100%

100%

0

100%

0

118

100

0

100

0

3

3

0

3

0

2.3.5.Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Šīs programmas īstenošanai tiks izmatots valsts budžeta finansējums.
Programmu īsteno Programmu ieviešanas departaments, Projektu atbalsta
departaments, Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments, Finanšu departaments.
Programmas ieviešana notiek saskaņā ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.
Programmu ieviešanas departaments nodrošina metodisko norādījumu izstrādi
projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, VRAA iekšējo normatīvo
aktu izstrādi un aktualizēšanu, savstarpējo papildinātību un atbilstību ārējiem
normatīvajiem aktiem, VRAA Projektu datu informācijas sistēmas izstrādi un
aktualizēšanu.
Projektu atbalsta departaments nodrošina projektu iesniegumu pieņemšanu un
vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, finansējuma līgumu slēgšanu.
Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments nodrošina projektu uzraudzību un
kontroli, maksājumu veikšanu, informācijas apkopošanu un pārskatu sagatavošanu par
programmu ieviešanu.
Finanšu departaments nodrošina nepieciešamo finanšu resursu pieprasījuma
sagatavošanu un saskaņošanu ar RAPLM, uzskaiti un veic budžeta līdzekļu izlietojuma
finanšu analīzi.
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2.3.6. Programmas finansējums
25.00.00 Pašvaldības attīstības nacionālie atbalsta instrumenti
Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Uzturēšanas izdevumu transferti
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
Kapitālie izdevumi
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz
pašvaldību pamatbudžetu

2008.gadā
piešķirtais
finansējums
latos
20 376 523
20 376 523
20 376 523
20 376 523
1 600 000
1 600 000
1 600 000
18 776 523
18 776 523
18 776 523
18 776 523

25.02.00 Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem
Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz
pašvaldību pamatbudžetu

2008.gadā
piešķirtais
finansējums
latos
18 776 523
18 776 523
18 776 523
18 776 523
18 776 523
18 776 523
18 776 523
18 776 523

25.05.02. Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un
datora izmantošanai
Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Uzturēšanas izdevumu transferti
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

2008.gadā
piešķirtais
finansējums
latos
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000

25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai
Klasifikācijas koda nosaukums

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2008.gadā
piešķirtais
finansējums
latos
600 000
600 000
600 000

31

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Uzturēšanas izdevumu transferti
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

600 000
600 000
600 000
600 000
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2.4. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
2.4.1. Situācijas raksturojums
Mērķdotācija nodrošina finansējuma novirzīšanu pašvaldību attīstībai atsevišķu
pasākumu finansēšanai.
Stratēģijas darbības laikā VRAA nodrošinās no 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem
piešķirtās mērķdotācijas izlietošanas uzraudzību 503 pašvaldību pasākumiem, kā arī
nodrošinās mērķdotāciju izmaksu un uzraudzību Saeimas apstiprinātiem pasākumiem
2008. un 2009. gadā.
2.4.2. Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas darbības jomā
Latvijas Republikas normatīvie akti
1) MK 17.04.2007. rīkojums Nr.211 "Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību,
izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā"
2) MK 29.10.2007. rīkojums Nr.670 ‘’Par finansējuma novirzīšanu pašvaldību,
izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai 2007.gadā’
3) MK 18.03.2008. noteikumi Nr.192 „Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem”
2.4.3. Programmas mērķis un vadlīnijas to sasniegšanai
Programmas mērķis ir virzīt rīcībspējīgu pašvaldību attīstību, tādējādi veicinot
pašvaldību pakalpojumu pieejamības un kvalitātes izaugsmi visā Latvijas teritorijā un
iedzīvotāju līdzdalību savas teritorijas attīstībā, sniedzot valsts atbalstu pašvaldību
izglītības, kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu finansēšanai.
2.4.4.Paredzamie programmas darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji vidējam
termiņam
Paredzamie darbības rezultāti
Nr.
p.k.

Darbības rezultāts

1.

Izmaksātas mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem, %
Sagatavoto ziņojumu skaits par piešķirto
mērķdotāciju izlietojumu, skaits

2.

Sasniedzamie rādītāji pa gadiem (indikatīvi)
2008
2009
2010
A
B
A
B
100
100
0
100
0
1

1

0

1

0

2.4.5.Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
Šīs programmas īstenošanai tiks izmatots valsts budžeta finansējums.
Programmu īsteno Programmu ieviešanas departaments, Projektu atbalsta
departaments, Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments, Finanšu departaments.
Programmas ieviešana notiek saskaņā ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.
Programmu ieviešanas departaments nodrošina VRAA iekšējo normatīvo aktu
izstrādi un aktualizēšanu, savstarpējo papildinātību un atbilstību ārējiem normatīvajiem
aktiem, VRAA Projektu datu informācijas sistēmas izstrādi un aktualizēšanu.
Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments nodrošina piešķirto mērķdotāciju
uzraudzību un kontroli, maksājumu veikšanu, informācijas apkopošanu un pārskatu
sagatavošanu par programmas ieviešanu.
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Finanšu departaments nodrošina grāmatvedības uzskaiti un veic budžeta līdzekļu
izlietojuma finanšu analīzi.
2.4.6. Programmas finansējums
12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Klasifikācijas koda nosaukums

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Uzturēšanas izdevumu transferti
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

Direktore

2008.gadā
piešķirtais
finansējums
latos
2 158 968
2 158 968
2 158 968
2 158 968
2 158 968
2 158 968

A.Vītola-Helviga
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