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Ministrija

Atbildības jomas
• valsts attīstības un reģionālās attīstības plānošana un koordinācija

• pašvaldību attīstība un pārraudzība
• telpiskā plānošana un zemes politika

• elektroniskā pārvalde, informācijas sabiedrība un informācijas tehnoloģijas (no 
01.06.2009.)

• Nodrošina ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ieviešanu
– ES fondi u.c. ārvalstu instrumenti
– Mērķis 3 – Nacionālā atbildīgā iestāde,  kā arī Vadošā, Sertifikācijas un Revīzijas iestāde 

divām pārrobežu sadarbības programmām

RAPLM

VRAA
5 plānošanas 

reģioni



RAPLM budžets 2008-2012, milj. Ls



RAPLM budžets pa finans ējuma sa ņēmējiem, 2010

2010

70%

4%

7%

4%

15%
Finansējums pašvaldībām 

Finansējums Plānošanas reģioniem

Finansējums projektiem ārvalstu

partneriem un iemaksas programmās

RAPLM un VRAA Centrāla aparāta

finansējums

RAPLM un VRAA ES projekti



RAPLM atl īdzība 2008-2011



Izmaiņas resora nodarbin āto skait ā, 2008-2010

2008 2009 2010

(beigās) sākumā Samazinājums beigās (uz 01.05.2010.)

RAPLM 

(centrālais 

aparāts)

167 164 -16 148 167

VRAA 88 88 -9 79 104

Kopā 255 252 -25 227 271

e-lietu 

sekretariāts

115 98 -41 57 0

Kopā ar e-

lietu 

sekretariātu

370 350 -66  (19% 

2009.gadā)

284 271 (27% 

samazinājums 

pret 2008.gada 

beigām)



RAPLM budžets, pa programm ām, apakšprogramm ām 2010
Vienotais 

EKK
Nosaukums

2010.gadam" 
kop ā ar 

izmai ņām

21.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem 893 665

22.01.00 Valsts re ģion ālās att īst ības aģentūra 1 134 245

22.02.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība 2 626

27.00.00 Politiku veidošana un vad ība (RAPLM CA) 2 476 519

28.00.00
Pašvald ību att īst ības nacion ālie atbalsta 
instrumenti 2 318 294

29.00.00
Soci ālās droš ības t īkla strat ēģijas pas ākumu 
īstenošana 5 862 542

62.06.00
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti un 
pasākumi (2007.-2013) 53 997 485

63.06.00
Eiropas Sociālā fondi (ESF) projekti un pasākumi 
(2007.-2013) 314 303

69.02.00

Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārrobežu 
sadarbības programmu projektu finansējumu (2007 -
2013) 30 930

69.06.00

Pārrobežu sadarbības programmu darbības 
nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013) 
izdevumi 13 571 828

70.05.00
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-
2013) 2 206 432

71.05.00

Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta finansēto programmu, projektu un 
pasākumu apgūšanai 11 019

71.06.00

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
finansētās programmas, projekti un pasākumi 
(izdevumi) 2 936 843

72.06.00 Šveices finansiālās palīdzības projekti 32 925

73.06.00 VASAB 198 770

Kopā 85 988 426



Funkcion ālie bloki
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Nodarbin ātie pa funkcij ām 2010



Bud žets pa funkcion ālajiem blokiem, 2008-
2011, milj. Ls

samazin ājums 
2010 pret 2008.

2008 2009 2010
Milj. Ls % 2011 

bāze
Valsts  stratēģiskā un 
reģionālā plānošana 2,63 1,11 0,92 -1,71 -65% 0,92
Telpiskā plānošana un 
zemes politika 0,88 0,59 0,33 -0,55 -63% 0,2
Pašvaldību attīstība un 
pārraudzība 79,89 24,3 5,39 -74,50 -93% 2,09
E:pārvalde un 
informācijas 
sabiedrība 2,17 0,56 0,75 -1,42 -65% 0,75

Attīstības instrumenti 6,76 64,02 77,94 71,18 1053% 17,57

Vispārējais atbalsts 1,20 0,93 0,66 -0,54 -45% 0,66

Kopā 93,53 91,51 85,99 -7,54 -8% 22,19



Nodarbin āto skaita sal īdzinājums ar kaimi ņvalst īm

Latvija Igaunija Lietuva Polija 
Valsts stratēģiskā un reģionālā plānošana 22 23 12 70

Telpiskā plānošana un zemes politika 17 34

Pašvaldību pārraudzība un attīstība 29 66

E-pārvalde un informācijas sabiedrība 23 71 64

Attīstības instrumenti 47

t.sk. 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu      
koordinācija (nacionālā atbildīga iestāde Latvijā)

4,2 10 10



Funkcijas apraksts
• Valsts un reģionālā stratēģiskā plānošana

– Nacionālais līmenis (ilgtermiņa, vidēja un īstermiņa plānošana)
• Latvija 2030
• NAP 2007-2013 un NAP 2014-2020
• Latvijas stratēģiskās attīstības plāns 2010-2013

– Reģionālais un vietējais līmenis
• Reģionu un novadu attīstības programmas 

• ES un starptautiskie jautājumi
– Teritoriālās attīstības jautājumi 

• teritoriālā kohēzija 
• Leipcigas harta, t.sk., pilsētu attīstība jautājumi, u.c.

– IKT un informācija sabiedrība
• Digitālā programma Eiropai 
• E - prasmju programma, 
• E-iekļaušana, standartizācija darbspēja, u.c.

– Starptautiskā sadarbība telpiskajā plānošanā (ESPON, VASAB, CEMAT)

– Pašvaldību attīstība (Eiropas Padomes komitejas)

– ES nākotnes politiku satura izstrāde (līdzdalība)
• ES 2020 stratēģija
• ES nākotnes Kohēzijas politika 
• ES Kopējās lauksaimniecības politika
• ES budžeta pārskatīšana

1) Valsts strat ēģiskā un reģionālā plānošana (I)



Nepieciešam ības pamatojums 
– Nozaru un teritoriju interešu sabalansētība 

• jāizveido sistēma plānošanas dokumentu un finanšu resursu integrācijai ne tikai nozaru 
interešu, bet arī teritoriju interešu īstenošanai)

– Dažādu sabiedrības grupu interešu ievērošana

Funkcijas nodošanas iesp ējas 
– Klasiska valsts pārvaldes funkcija

• Izpildvaras (MK) pamatfunkcija
– nav iespējams īstenot kā tipisku ārpakalpojumu

• nepieciešama dažādu interešu grupu iesaiste
• ārpakalpojumi var būt specifiski formulēti darba uzdevumi, ekspertīzes 

1) Valsts strat ēģiskā un reģionālā plānošana (II)



2)Telpisk ā plānošana un zemes politika (I)

Funkcijas apraksts
• Telpiskā plānošana

– Teritorijas plānošanas sistēmas vienkāršošana
– Latvijas dalības nodrošināšana ES un EP un Baltijas jūras reģiona 

institūcijās, t.sk. ESPON
– Valsts interešu teritoriju plānošana

• Jūras telpiskā plānošana 
• Piekrastes attīstība

– Vietējo pašvaldību uzraudzība teritorijas plānošanas jomā
• saistošo noteikumu izvērtēšana, t.sk. nelikumīgu apturēšana

• Zemes politika un pārvaldība
– Zemes politikas un ar to saistīto normatīvo aktu  izstrāde
– Eiropas ainavu konvencijas ieviešana

Ārvalstu pieredze 
• Visās valstīs normatīvā regulējuma izstrādi finansē valsts, plānojumu izstrādes un 

ieviešanas uzraudzību nodrošina valsts institūcijas plašākā apmērā nekā šobrīd Latvijā
• Somijā, Dānijā, Vācijā, Polijā ministrijas (valsts) finansē visu nacionāla līmeņa 

plānošanas dokumentu izstrādi, tajā skaitā Jūras telpiskā plānojuma
• Zemes pārvaldības likumi ir Polijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Čehijā, Igaunijā , Lietuvā

u.c.



2)Telpisk ā plānošana un zemes politika (II)

Nepieciešam ības pamatojums
• Riski samazinot finansējumu

– pretrunas nozaru likumos teritorijas plānošanā
– kavēta uzņēmējdarbības attīstība, investīciju piesaiste
– nesakārtota zemes izmantošana t.sk. Nekustamā īpašuma nodoklis
– valsts un pašvaldību interešu nesaskaņotība teritorijas izmantošanā
– nebūs noteikta valstij un pašvaldībām piederošo zemju pārvaldība, 

izveidots zemes rezerves fonds (maiņai pret privātpersonu zemi); 
apgrūtināta zemes izmantošana sabiedrības vajadzībām 

– nebūs noteiktas zemes izmantotāju tiesības un pienākumi
– netiks vienkāršota  valsts un pašvaldību īpašumu reģistrācija
– netiks izpildītas prasības augsnes aizsardzībai saskaņā ar ES augšņu 

direktīvu 

Funkcijas nodošanas iesp ējas 
• Klasiska valsts pārvaldes funkcija

– Izpildvaras (MK) pamatfunkcija
• nav iespējams īstenot kā tipisku ārpakalpojumu
• valsts un pašvaldību interešu saskaņošana
• pašvaldību plānojumu uzraudzība
• atbildība par normatīvo aktu izstrādi un datu par zemes izmantošanu apkopošanu valstī

(INSPIRE direktīva, Ģeoportāls)



3)Pašvald ību att īst ība un p ārraudz ība (I)

Funkcijas apraksts
• Pašvaldību attīstība

– Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana
• vienots pakalpojuma centru tīkls valstī

– Plānošanas reģionu attīstība un darbības uzraudzība 
• plānošanas reģionu darbības organizēšana un pārraudzība
• sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības jautājumi 
• valsts pārvaldes uzdevumu decentralizēšana un deleģēšana plānošanas reģioniem  

(Reģionālās attīstības likums)

– Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu aktuālie jautājumi 
• pašvaldību apvienošana, sadalīšana 
• ciemu un pilsētu statusa noteikšana; vietu nosaukumi u.tml.

– Pašvaldību finansiālās un ekonomiskā darbības pilnveidošana
• finanšu avotu palielināšana
• finanšu izlīdzināšanas sistēma

– Pašvaldību informatizācijas politikas izstrāde 
• valsts informācijas sistēmu savietotāja attīstība (t.sk., PVIS)
• datu komunikācijas standartu izveide (atvērtā koda princips)
• nekustamā īpašuma administrēšanas programmatūra

– Pašvaldību darbības izvērtēšana un metodisko materiālu izstrāde



3)Pašvald ību att īst ība un p ārraudz ība (II)

• Pašvaldību  pārraudzība
– Pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskuma izvērtēšana

• Izvērtēti gadā ~1700, no tiem  ~ 30% jāprārstrādā

– Nelikumīgu saistošo noteikumu darbības apturēšana
• No 2006.g. apturēta 22 pašvaldību saistošo noteikumu darbība

– Citi pārraudzības instrumenti
• Pašvaldības domes priekšsēdētāja atstādināšana (2009. -10) un  pašvaldības  

atlaišanas ierosināšana

– Stŗīdu ārpustiesas risināšana
• Pašvaldību nelikumīgas darbības apturēšana
• Ministrija kā mediātors privātpersonām

– Metodisko ieteikumu izstrāde un juridiskas konsultācijas
pašvaldībām, kā arī tiesību aktu projektu izstrāde pašvaldību
darbības jomā

Ārvalstu pieredze 
– Nodarbināto skaits pašvaldību attīstībā un pārraudzībā

• Latvijā - 29, 
• Lietuvas Iekšlietu ministrijā un valsts reģionos 66



3)Pašvald ību att īst ība un p ārraudz ība, 
finans ējums pa EKK (III)
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Transferti (pašvaldībām un 
PR)

Kapitālie izdevumi,
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2010 359 405 206 569 3 738 17 497 4 800 585 5 387 794

2011"bāze" 359 405 206 569 3 738 17 497 1 506 745 2 093 954



3)Pašvald ību att īst ība un p ārraudz ība (IV) 
Finans ējums pl ānošanas re ģioniem



3)Pašvald ību att īst ība un p ārraudz ība (V) 

Nepieciešam ības pamatojums
• Riski, ja funkcijas un uzdevumi netiks pildīti:

– pašvaldību resursu neefektīva izmantošana
• iedzīvotāju vajadzībām netiks izveidots ērti pieejams publisko pakalpojumu tīkls, ar kura 

izveidi tiktu ieekonomēti valsts un pašvaldību resursi
• atšķirīgas pieejas jautājumu risināšanā un normatīvo aktu piemērošanā pašvaldībās
• netiks ieviestas progresīvas informācijas tehnoloģijas pašvaldību darbībā

– palielināsies reģionālās atšķirības - netiks īstenots subsidaritātes 
princips

– pašvaldību reformu neturpināšana – juridiskā, finanšu un administratīvi 
teritoriālā

Funkcijas nodošanas iesp ējas 
• Klasiska valsts pārvaldes funkcija

– Nav valsts, kurā centrālā valdība nenodarbotos ar pašvaldību attīstības politikas un 
pašvaldību pārraudzības jautājumiem! 



4) E-pārvalde un inform ācijas sabiedr ība (I)

Funkcijas apraksts
• E-pārvalde

– nodrošina valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu un horizontālās 
politikas izstrādi un ieviešanu

• nozaru politiku sinhronizācija un orientācija uz stratēģiskajiem virzieniem
• nozaru politiku savstarpējā koordinācija (sabalansēšana un pielāgošana), lai valsts 

nozaru politiku mērķi un aktivitātes neignorē un nenomāc stratēģiskos mērķus

• Informācijas sabiedrība
– izstrādā stratēģiju un politikas plānošanas dokumentus

• Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. -2013. gadam 
• Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2010.- 2013.gadam
• E-prasmju attīstības plāns 2010.- 2013.gadam 
• Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāns 2010.-2012.gadam 
• Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par valsts sektora informācijas 

atkalizmantošanu 2003/98/EK 
• Normatīvo aktu atbilstības izvērtēšana Valsts informācijas sistēmu likuma un tam 

pakārtotajiem MK noteikumu prasībām 
• Valsts pārvaldē izmantoto IT un valsts informācijas sistēmu darbības optimizācijas 

politiku
• Valsts informācijas sistēmu drošības politika
• Bezmaksas bezvadu interneta ieviešana u.c. 



4) E-pārvalde un inform ācijas sabiedr ība (II) 

Nepieciešam ības pamatojums
• Riski

– samazināsies pozitīvā LV izaugsmes tendence
– valsts neietaupīs finanšu un cilvēkresursus (nekonsolidējot IKT 

resursus)
– saglabāsies nozaru fragmentācija IKT resursu un politikas attīstībā
– netiks savlaicīgi ieplānoti pasākumi (sadarbspēja, standarti, datu 

drošības nosacījumi u.c.) pārrobežu e-pakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājiem

Funkcijas nodošanas iesp ējas 
• Valsts pārvaldes funkcija

– nodrošina Latvijas izaugsmi un konkurētspēju
• konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes rīks (ES uzskats) 
• visātrākā ietekme uz tiešo un netiešo nodarbinātību - investīcijas IKT

– nododot privātajam var novest pie konkurences ierobežojumiem



4)E-pārvalde un inform ācijas sabiedr ība (III)

Salīdzinājums e-pārvaldes un informācijas sabiedrības indikatoru nodrošināšanā ar FI, EE,LT,PL

Take up of advanced services  (0 to 1)

0.0

0.1

0.2

0.3
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0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

e-banking by individuals

Purchasing online by individuals

Online films, games and music by individuals

Software downloading by individuals

e-Government by individuals

e-Government by enterprises

e-Invoicing by enterprises

e-banking by individuals 0.001 0.021 0.000 0.028 0.008 0.025 0.034 0.026 0.026 0.039 0.042 0.082 0.080 0.049 0.051 0.069 0.055 0.057 0.079 0.078 0.083 0.116 0.101 0.136 0.151 0.142 0.145 0.158 0.129

Purchasing online by individuals 0.003 0.019 0.000 0.042 0.016 0.018 0.037 0.022 0.017 0.042 0.036 0.043 0.029 0.042 0.051 0.094 0.009 0.101 0.147 0.171 0.094 0.019 0.125 0.131 0.114 0.111 0.150 0.162 0.162

Online films, games and music by individuals 0.003 0.004 0.020 0.017 0.014 0.000 0.028 0.055 0.015 0.053 0.046 0.029 0.062 0.049 0.050 0.025 0.055 0.016 0.065 0.064 0.076 0.036 0.095 0.069 0.070 0.079 0.108 0.096 0.085

Software downloading by individuals 0.000 0.016 0.001 0.010 0.014 0.022 0.023 0.042 0.028 0.047 0.043 0.034 0.049 0.032 0.041 0.044 0.028 0.026 0.064 0.074 0.045 0.050 0.075 0.076 0.066 0.082 0.036 0.115 0.076

e-Government by individuals 0.000 0.012 0.000 0.002 0.002 0.008 0.006 0.032 0.040 0.024 0.014 0.009 0.012 0.034 0.014 0.042 0.041 0.062 0.030 0.036 0.087 0.086 0.051 0.092 0.060 0.067 0.118 0.098 0.099

e-Government by enterprises 0.012 0.000 0.062 0.041 0.109 0.058 0.105 0.080 0.123 0.066 0.125 0.076 0.052 0.083 0.070 0.101 0.142 0.125 0.065 0.080 0.121 0.109 0.056 0.098 0.156 0.172 0.142 0.111 0.116

e-Invoicing by enterprises 0.020 0.011 0.031 0.043 0.028 0.059 0.016 0.000 0.044 0.024 0.013 0.048 0.040 0.054 0.076 0.029 0.091 0.056 0.058 0.021 0.045 0.148 0.064 0.049 0.099 0.069 0.048 0.072 0.158

RO CY BG CZ EL IT PL HU PT ES SI BE LV SK MT AT LT IE DE UK FR EE LU SE FI IS NL NO DK



Visp ārējais atbalsts, RAPLM, VRAA

Nozares vadība

• Darbības nodrošināšana

• Finanšu vadība

• Personālvadīva

• Sabiedrības informēšana

2008 2009 2010

(beigās) sākumā Samaz

ināju

ms

beigās (uz 

01.05.2010.)

RAPLM (centrālais 

aparāts)

167 164 -16 148 167

VRAA 88 88 -9 79 104

Kopā 255 252 -25 227 271

e-lietu sekretariāts 115 98 -41 57 0

Kopā ar e-lietu 

sekretariātu

370 350 -66  

(19% 

2009.g

adā)

284 271 (27% 

samazināju

ms pret 

2008.gada 

beigām)

2008 2009 2010



Funkcijas, kuras netiek v ērtētas 

5) Att īst ības instrumenti



5) Att īst ības instrumentu finans ējums, 2009-2012



5.1. ES fondu aktivit āšu ieviešana 
(funkcija Nr.466, 1103)

ES fondu atbildīgā iestāde 
• Vadības un kontroles sistēmas izstrāde un ieviešana
• ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus izstrāde
• MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu izstrāde
• ES fondu aktivitāšu projektu iesniegumu atlase un vērtēšana 
• ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un kontrole
• Trīs horizontālo prioritāšu ieviešana un uzraudzība:

– „Teritorijas līdzsvarota attīstība”
– „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”
– „Informācijas sabiedrība”

• Divu Tehniskās palīdzības projektu īstenošana
Ieguvumi
• tiks veicināta pilsētu ilgtspējīga attīstība un uzlabota to pievilcība
• 30 pašvaldībās tiks veikta pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centros
• tiks nodrošināta alternatīvās aprūpes pakalpojumu infrastruktūras attīstība
• tiks izveidoti 267 e-pakalpojumi un izveidotas vai attīstītas 56 valsts informācijas sistēmas. 
• tiks izveidoti 400 publiskie interneta pieejas punkti
• tiks izstrādāti vai aktualizēti 58 teritorijas plānošanas dokumenti
Riski
• Funkcijas neizpildes gadījumā tiks kavēta ES fondu finansējuma apguve, kas ietekmēs Latvijas 

ekonomisko izaugsmi un ekonomikas stabilizāciju



5.2. ES 3.mērķa Eiropas teritori ālās sadarb ības 
programmu ieviešana (funkcija Nr. 452, 453, 1080)

Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmas  

• 10 Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu ieviešana
• Ieguvumi: starptautiskā līmeņa reģionālās attīstības projektu ieviešanas koordinēšana (uz 

01.04.2010. – apstiprināti 130 kopīgi projekti ar LV partneru daļu 47 MEUR)
• Riski: divpusējo ETS programmu apturēšana, neapgūtā ERAF finansējuma pārdale citām 

dalībvalstīm projektu līmenī, apstiprinātiem projekti piešķirtā finansējuma atmaksa un saistību 
neizpilde

Vadošā, Sertifikācijas un Revīzijas iestāde divām pārrobežu 
sadarbības programmām
Latvijas – Lietuvas p ārrobežu sadarb ības programmas Vadošās iestādes funkciju 
nodrošināšana 

– Ieguvums no funkcijas veiksmīgas izpildes - apstiprināti, ieviesti un uzraudzīti projekti par kopējo summu 
60 082 000 EUR (ERAF finansējums).

Igaunijas – Latvijas – Krievijas p ārrobežu sadarb ības programmas Apvienotās vadošās 
iestādes funkciju nodrošināšana 

Ieguvums no funkcijas veiksmīgas izpildes - apstiprināti, ieviesti un uzraudzīti projekti par kopējo summu 
70 083 000 miljoni EUR (ENPI un Krievijas Federācijas finansējums).

– Šo funkciju nodrošināšana tiek finansēta no attiecīgās programmas tehniskās palīdzības budžeta.

– Atteikšan ās no funkcij ām rad īs risku apgūt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektiem piešķirto ERAF 
finansējumu 60 082 000 EUR un Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektiem piešķirto  ENPI un 
Krievijas Federācijas finansējumu 70 083 000 miljoni EUR, kā arī iedrag ās Latvijas k ā starptautiski atz īta un uzticama 
partnera  reput āciju, ko apliecina programmu dalībvalstu un partnervalsts Krievijas Federācijas  izrādītā uzticība, nododot šo 
funkciju nodrošināšanu Latvijai.



5.3. Citu atbalsta pas ākumu ieviešana 
(funkcija Nr.454, 1085, 1089, 1096)

Norvēģijas finanšu instruments
• Riski - projektiem nenodrošinot līdzfinansējumu būs saistību neizpilde un jāveic  piešķirtā

finansējuma atmaksa

Šveices finanšu instruments
• Ieguvumi : iepirkti 110 autobusi pašvaldībām skolēnu pārvadāšanai (01.02.2011)
• Riski – nenodrošinot līdzfinansējumu netiek pildītas uzņemtās saistības ar Šveices Konfederāciju, 

pašvaldības nevarēs nodrošināt skolēnu pārvadājumus
• Salīdzinājums – finansējums Latvijā, Igaunijā un Lietuvā līdzīgs, projekta ieviesējinstitūcija no 

projekta līdzekļiem sedz atalgojumu projekta koordinatoram

Sociālās drošības tīkla stratēģija 
• Pasākuma "Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām 

vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā" ietvaros  2010/2011.gadā izmaksās 
kompensācijas pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai (718 502 LVL ik gadu) un 
nodrošināta autobusu iegāde pašvaldībām skolēnu pārvadāšanai (5 144 040 LVL)

• Ar Ministru kabineta 08.09.2009. sēdes protokollēmumu (prot.Nr.56 78.§.) „Par Sociālās drošības 
tīkla stratēģiju” apstiprin āta strat ēģija, kas ietver pas ākumus, kuri iek ļauti Pasaules Bankas 
Programmas dokument ā - Līgums par 100 milj. EUR piešķiršanu Sociālā sektora reformu 
veikšanai, Nr.51434-LV, parakstīts 12.03.2010



Valsts re ģionālās att īst ības aģentūra (I)

Pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu, ES fondu, valsts un citu ārvalstu 
atbalsta instrumentu ieviešana, kontrole, atbalsts un uzraudzība

– Kopējais administrēto aktivitāšu finansējums ~275 milj. LVL 
• t.sk., astoņām ES fondu aktivitātēm  ~260 milj. LVL.

– 2010.g. paredzēti līdzekļi 362 tūkst. LVL
• salīdzinot ar 01.01.2009. samazināti par 431 tūkst. LVL (par 54%).

– Nodarbināto skaits 2010.gadā funkcijas īstenošanai:
• VRAA uzturēšanas programmas ietvaros – 15
• -Projektu un pasākumu īstenošanas programmu ietvaros – 35

Septiņu ES fondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 
ieviešana, kontrole, atbalsts, uzraudzība un nacionālās atbildīgās iestādes 
funkciju nodrošināšana

– t.sk. – pirmā līmeņa finanšu kontroles
• kopējais programmām piešķirtais finansējums ~564 milj.LVL.

Auditējamo projektu skaits 2010.gadā – 270

– Funkcijas nodrošināšanai 2010.g. paredzēti līdzekļi 168 tūkst. LVL apjomā
• salīdzinot ar 2009. gada 1.janvāri samazināti par 448 tūkst. LVL (par 73%).

– Nodarbināto skaits 2010.gadā funkcijas īstenošanai:
• VRAA uzturēšanas programmas ietvaros – 11
• Projektu un pasākumu īstenošanas programmu ietvaros - 20



Valsts re ģionālās att īst ības aģentūra (II)

• Valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstība un darbības nodrošināšana
– elektronisko iepirkumu sistēma

– vienas pieturas kontaktpunkts – www.latvija.lv

– reģionālās attīstības uzraudzība
• t.sk., TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas attīstība

– IT projektu attīstība 
•“E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”,
•“Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu”,
•“Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības 
informācijas sistēma” u.c.)

– 2010.g. paredzēti līdzekļi 341 tūkst. LVL apjomā
•No 2010.gada funkcija ir deleģēta VRAA, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību pakalpojumu elektronizācijas 
plānu izstrādi.

–Nodarbināto skaits 2010. gadā funkcijas īstenošanai:
•VRAA uzturēšanas programmas ietvaros – 15

•Projektu un pasākumu īstenošanas programmu ietvaros - 8


