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Priekšvārds
Cienījamo lasītāj!
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) ir valsts aģentūra, kas
īsteno valsts politiku Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu, mūžizglītības,
ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk –
EEZ) valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības, zinātnes un
pētniecības jomā, kā arī karjeras atbalsta jautājumos, piedāvājot plašu informācijas un
konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām Latvijā un Eiropā.
VIAA ir profesionālas, efektīvas, konsekventas, uz sadarbību un pārmaiņām
orientētas valsts iestādes etalons – šo vīziju iestāde cenšas iedzīvināt savā ikdienas
darbā, izvirzot šādus galvenos mērķus:
VIAA ir ekspertīzes un resursu avots efektīvai izglītības attīstības
iniciatīvu plānošanai un īstenošanai;
VIAA ir augsti profesionāla vide apjomīgu ārvalstu finanšu līdzekļu
vadībai;
VIAA vērtība ir profesionāli un uz attīstību orientēti darbinieki un
vadītāji;
VIAA klients (labuma guvējs) ir apmierināts;
VIAA personificē atvērtas un pretimnākošas organizācijas tēlu.
Iespēja daudzus savas attīstības un investīciju jautājumus atrisināt vienā
iestādē – VIAA – izglītības un zinātnes sabiedrībai, valsts un pašvaldību iestādēm
rada stabilitāti, uzticamību, sekmē jaunu projektu izstrādi un veiksmīgu to īstenošanu,
savukārt VIAA tas sniedz jaunus izaicinājumus, daudzveidīgu pieredzi un
gandarījumu par rezultātiem.
Šajā pārskatā apkopota būtiskākā informācija par VIAA darbības virzieniem
un paveikto 2011. gadā, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem 2012. gadā.

Dita Traidās
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore
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1. Pamatinformācija
1.1. VIAA juridiskais statuss un izveidošanas gads
VIAA ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes
iestāde.
VIAA darbojas saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010. gada 27.
jūlija noteikumiem Nr.705 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”. VIAA
darbība notiek atbilstoši tās stratēģijai un Pārvaldes līgumam, kas noslēgts starp
Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) un VIAA (līgums bija spēkā līdz
2011. gada 31. decembrim).
1995. gada 10. maijā tika dibināta Profesionālās izglītības attīstības
programmu aģentūra (turpmāk – PIAPA) ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības
politikas un stratēģijas attīstību, koordinējot, plānojot un sagatavojot starptautisko
palīdzības līdzekļu – ES PHARE programmu un projektu – izmantošanu valsts
profesionālās izglītības attīstībai un integrācijai ES. Kopš iestādes dibināšanas
pastāvīgi ir pieaugušas un pilnveidojušās atbildības jomas, un daudzveidīgāka kļuvusi
iestādes darbība.
2004. gada 1. jūlijā tika veikta PIAPA reorganizācija un valsts aģentūras
„Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – PIAA) izveide. PIAA ir
PIAPA funkciju, saistību, tiesību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
2007. gada 1. maijā notika iestādes nosaukuma maiņa uz „Valsts izglītības attīstības
aģentūra”. VIAA struktūru skatieties 1. pielikumā „VIAA organizatoriskā struktūra”.
1.2. VIAA atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni
VIAA atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni ietver valsts
politiku ES struktūrfondu, mūžizglītības, ārvalstu stipendiju un sadarbības
programmu, EEZ valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības,
zinātnes un pētniecības jomā, kā arī karjeras atbalsta jautājumos, piedāvājot plašu
informācijas un konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām, ko
sniedz Latvija un Eiropa. Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem VIAA
atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni ir:
 sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā:
- ESF atklātas projektu iesniegumu atlases nodrošināšana un
projektu iesniegumu vērtēšana,
- vienošanos/līgumu sagatavošana un noslēgšana ar finansējuma
saņēmējiem,
- ESF un ERAF projektu uzraudzība un kontrole,
- ESF un ERAF projektu iepirkuma plāna pirmspārbaude,
- finanšu līdzekļu plānošana struktūrfondu finansējuma saņēmējiem;
 ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošana Latvijā
(apakšprogrammas: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig;
programmā ietilpst Caurviju programmas Mācību braucieni, kā arī Žana Monē
programma Eiropas integrācijas atbalstam);
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Erasmus Mundus (2009.-2013. gads) – sadarbības un mobilitātes programmas
– īstenošana augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm;
nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) informācijas un
konsultāciju tīklā Euroguidance un Eiropas izglītības informācijas tīklā
Eurydice;
EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu
shēma” apsaimniekošana;
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Stipendiju fonds”
īstenošana;
Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus
Framework Programme īstenošana;
Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbības un dalībnieku
atlases Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām nodrošināšana;
informācijas sniegšana un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar
citām pasaules valstīm (izņemot EEZ valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;
sadarbība ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju
struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju
piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;
karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības
organizēšana un metodiskā atbalsta sniegšana izglītības karjeras atbalsta
jautājumos;
Nacionālās izglītības iespēju datubāzes NIID.LV uzturēšana;
finanšu līdzekļu piesaiste, uzkrāšana un apsaimniekošana izglītības inovācijas
projektu īstenošanai un mūža stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības
darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā;
ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaistes, atlases un studiju finansēšanas
pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un
zinātniskajās institūcijās nodrošināšana;
informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumu veikšana ES ārējās sadarbības
politikas instrumentiem augstākās izglītības jomā;
izglītības starptautisko pētījumu īstenošana;
Latvijas dalības starptautiskajos profesionālās izglītības audzēkņu un
absolventu meistarības konkursos (EuroSkills, WorldSkills) nodrošināšana.

2. VIAA darbības rezultāti
2.1. Darbības virziens: Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda
finansēto ESF projektu īstenošanas vadība
Darbības virziens „Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda
finansēto ESF projektu īstenošanas vadība” tika īstenots atbilstoši Vienotajā
programmdokumentā un Programmas papildinājumā izvirzītajiem uzdevumiem un
MK 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un
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grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos” noteiktajām otrā līmeņa
starpniekinstitūcijas tiesībām un pienākumiem. ES struktūrfondu 2004.-2006. gada
plānošanas periodā VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija strādāja ar prioritātes
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītības jomā.
1. tabula
ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas periods
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli 2. līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
ESF administrējamo projektu skaits, par kuriem
1.1.
683
tiek uzkrāta finanšu un statistiskā informācija
VIAA kompetences jomā
Projektu
pārbaužu skaits projektu
1.2.
0*
īstenošanas vietās

* 2011. gadā plānotās pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas, jo visa gada
garumā galvenā uzmanība bija veltīta struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
projektu vadībai. 2004.-2006. gada plānošanas perioda projektu pārbaudes plānots veikt
2012. gadā.

2.2. Darbības virziens: Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība (ESF un ERAF)
ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA administrē gan
ESF, gan ERAF aktivitāšu projektus vispārējā, profesionālajā, augstākajā izglītībā,
zinātnē un mūžizglītības jomā:
 1. darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF),
 2. darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (ERAF),
 3. darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (ERAF).
ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA administrē
atklātu projektu iesniegumu atlasēs un ierobežotu projektu iesniegumu atlasēs
apstiprinātos projektus.
2011. gadā VIAA izsludināja un nodrošināja ESF apakšaktivitātes „Atbalsta
pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) atklātu projektu
iesniegumu atlasi. Potenciālajiem projektu iesniedzējiem nodrošināti semināri Rīgā
un reģionos, sniegtas konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu. Notikusi
194 projektu iesniegumu vērtēšana; organizētas 14 vērtēšanas komisijas sēdes;
sagatavoti un nosūtīti projektu iesniedzējiem 194 lēmumi, tai skaitā 18 atzinumi par
nosacījumu izpildi.
Pārskata periodā VIAA veica 2007.-2013. gada plānošanas perioda ESF un
ERAF finansēto aktivitāšu vienošanās/līguma tekstu sagatavošanu, izstrādāja ESF un
ERAF aktivitāšu projektos veikto izdevumu un sasniegto rezultātu attaisnojošo
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dokumentu sarakstus, kā arī veica progresa ziņojumu, atskaišu, maksājumu
pieprasījumu veidlapu aktualizēšanu atbilstoši katras konkrētās aktivitātes specifikai
un prasībām saskaņā ar atbilstošajos MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu
noteikto. VIAA pārskata periodā veikusi arī ESF un ERAF aktivitāšu/apakšaktivitāšu
projektu iepirkumu plānu izskatīšanu. Iepirkumu jautājumiem 2011. gadā veltīta
pastiprināta uzmanība, un ir izveidota jauna struktūrvienība – Iepirkumu kontroles
nodaļa, kas izskata finansējuma saņēmēju iepirkuma plānus, sagatavo atzinumus par
iepirkuma procedūru dokumentāciju un norisi un konsultē finansējuma saņēmējus
publisko iepirkumu jautājumos.
Pārskata periodā VIAA regulāri piedalījās ES struktūrfondu 2007.-2013. gada
plānošanas perioda aktivitāšu MK noteikumu un to grozījumu sagatavošanas procesā,
sniedzot komentārus un priekšlikumus IZM.
VIAA darbinieki ir piedalījušies novērotāju statusā IZM rīkotājās projektu
iesniegumu vērtēšanas sēdēs. Sniegts atbalsts IZM, sagatavojot komentārus un
ieteikumus par IZM sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem projektu
iesniedzējiem, kā arī izstrādāti metodiskie palīgmateriāli finansējuma saņēmējiem par
projektu īstenošanas jautājumiem.
Pārskata periodā tika rīkoti informatīvi semināri, kā arī nodrošinātas
individuālas konsultācijas pa tālruni, e-pastu un VIAA telpās finansējuma
saņēmējiem projektu ieviešanas, uzraudzības un finanšu kontroles jautājumos.
VIAA 2011. gadā administrējusi 721 projektu ES struktūrfondu 2007.-2013.
gada plānošanas perioda ietvaros: 177 ESF un 544 ERAF aktivitāšu projektus. 2011.
gadā VIAA noslēgusi 61 vienošanos/līgumu: 41 ESF un 20 ERAF aktivitātēs.
2. tabula
ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
2011.
1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF administrēšanas ieviešanu
VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
Izsludinātās atklātās projektu iesniegumu atlases
1
1.2.
Vērtēšanas komisiju sēžu skaits
14
1.3.
Pieteikto un izvērtēto ESF projektu skaits
194
1.4.
Noslēgto līgumu skaits
41
2. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli sadarbības iestādes deleģētajā apjomā
2.1.
ESF administrējamo projektu skaits (projektu
skaits, par kuriem tiek uzkrāta finanšu un
statistiskā informācija VIAA kompetences
177
jomā)
2.2.
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas
vietās
59
8

2.3.
2.4.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu
skaits
Veikto līgumu grozījumu skaits

492
342

2011. gadā vidēja riska projektiem, kuru īstenošana turpināsies arī 2012. gadā,
pārbaudes projektu īstenošanas vietās tika atliktas un pārceltas, par prioritāti nosakot
maksājumu pieprasījumu un ziņojumu pārbaudes. Lai laikus nodrošinātu ikgadējā
pārskata par ES fondu finansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu
ieviešanu iesniegšanu IZM, tika veikti papildu līguma grozījumi ESF projektos, ar ko
izskaidrojams veikto līgumu grozījumu lielais skaits.
3. tabula
ERAF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
2011.
1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ERAF administrēšanas
ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
20
Noslēgto līgumu skaits
2. Nodrošināt ERAF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli sadarbības iestādes deleģētajā apjomā
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

ERAF administrējamo projektu skaits
(projektu skaits, par kuriem tiek uzkrāta
finanšu un statistiskā informācija VIAA
kompetences jomā)
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas
vietās
Iesniegto maksājuma pieprasījumu un
ziņojumu skaits
Veikto līgumu grozījumu skaits

544
105
1251
855

Lai laikus nodrošinātu ikgadējā pārskata par ES fondu finansētā projekta
mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu iesniegšanu IZM, tika veikti
papildu līguma/vienošanās grozījumi projektos ERAF apakšaktivitātēs „Izglītības
iestāžu informatizācija” (3.2.2.1.2.), „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” (3.1.3.3.1.), „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.3.3.2.), ar ko ir
izskaidrojams veikto līgumu grozījumu lielais skaits. Apakšaktivitātē 3.2.2.1.2.
notika pāreja uz 100% ERAF finansējumu projektu īstenošanā; no apakšaktivitāšu
3.1.3.3.2. un 3.1.3.3.1. finansējuma pārpalikuma tika veikta finanšu pārdale, lai
apakšaktivitātes 3.1.3.3.1. projektos nodrošinātu 100% ERAF finansējumu.
2.2.1. VIAA īstenotie struktūrfondu projekti
2011. gadā VIAA turpināja divu profesionālajai izglītībai nozīmīgu projektu
īstenošanu un sāka īstenot jaunu projektu, kas nodrošina Latvijas dalību
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starptautiskos izglītības pētījumos. Visu trīs projektu īstenošana notiek ar ESF
finansējuma atbalstu.
ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr.
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) VIAA īsteno kopā ar četriem
sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts
dienestu. Projekta īstenošanas gaitā līdz 2013. gada beigām plānots pārskatīt
profesionālās izglītības saturu, piemērojot to veiktajiem tautsaimniecības nozaru
izpētes rezultātiem, izveidojot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru, pārskatot
profesiju standartus nozarēs un aktualizējot specializāciju pamatprasības. Ne mazāk
svarīgs uzdevums projektā ir ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas
sistēmas iedibināšana. 2011. gadā VIAA kopā ar projekta sadarbības partneriem ir
izveidojusi 12 nozaru ekspertu padomes. Projekta ietvaros uzsākta nozaru izpēte
profesionālās izglītības vajadzībām, kā rezultātā tiks izstrādāti vai pilnveidoti
pamatprofesiju standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības, nodrošināta
profesionālās izglītības satura pārstrukturizācija. 2011.gadā ir izstrādāta projekta evides koncepcija, kuras rezultātā tika izstrādāta iepirkuma tehniskā specifikācija.
2011. gadā atmaksāti finanšu līdzekļi 33 cilvēkiem, kas projekta ietvaros ir ieguvuši
profesionālās kvalifikācijas apliecību ārpus formālās izglītības iegūto prasmju
atzīšanas sistēmā.
ESF projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un
kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr.
2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) sadarbībā ar Tieslietu ministrijas
Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 25 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā līdz
2013. gada septembrim plānots sagatavot tautsaimniecībā pieprasītus speciālistus
dažādās izglītības programmās vidējā izglītības pakāpē. Projekta divas galvenās
aktivitātes ir 1 un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana
jauniešiem pēc vidusskolas beigšanas, kā arī pamatprasmju un kompetenču apguves
īstenošana sociālai atstumtībai pakļautajai sabiedrības daļai ieslodzījuma vietās.
Plānots, ka tādējādi profesionālo kvalifikāciju iegūs 2000 izglītojamo, bet izglītojošos
pasākumos ieslodzījuma vietās tiks iesaistīti 300 cilvēku, sekmējot viņu ātrāku
integrāciju darba tirgū un nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi
profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai. 2011. gadā otrā un trešā
profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālo izglītību ieguva 682 izglītojamie.
2011. gada septembrī mācības 1 un 1,5-gadīgajās grupās uzsāka 907 izglītojamie.
2011. gadā veikti profesionālās orientācijas pasākumi 9 ieslodzījuma vietās,
pamatojoties uz kuriem, 2012. gadā ieslodzījuma vietās plānots īstenot profesionālās
pilnveides izglītības programmas. 2011. gadā veikta 86 ieslodzīto ar zemām
pamatprasmēm testēšana 9 ieslodzījuma vietās. Lai veiktu mērķa grupai atbilstošu
apmācību, tika izstrādāti mācību metodiskie materiāli lasīšanā, rakstīšanā,
matemātikā un sociālās prasmēs. 2011. gada septembrī – novembrī ir uzsākta
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana 6 ieslodzījuma vietās. Mācību
procesā ir iesaistītas 167 ieslodzījumā esošas personas.
2011. gadā VIAA kopā ar sadarbības partneri – Latvijas Universitāti – uzsāka
īstenot ESF projektu „Atbalsts izglītības pētījumiem” (vienošanās Nr.
10

2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001), ko plānots pabeigt līdz 2015. gada
augustam. Projekts nodrošinās Latvijas dalību nozīmīgākajā starptautiskajā izglītības
salīdzinošajā pētījumā – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas piektajā ciklā (PISA 2012), kurā
tiks novērtēta 15 gadus vecu skolēnu sagatavotība dzīvei un turpmākajai izglītībai,
iegūstot skolēnu sasniegumu izmaiņas 2012. gadā salīdzinājumā ar 2000., 2003.,
2006. un 2009. gadu. Pētījumā piedalās 67 pasaules valstis, iesaistot dažādu izglītības
iestāžu skolēnus. Dalība OECD PISA programmā Latvijai ir ļoti nozīmīga, ievērojot
mūsu valsts centienus paplašināt un nostiprināt sadarbību ar OECD, kā arī OECD un
ES ciešāku sadarbību izglītības kvalitātes pilnveides jomā, balstoties uz
starptautiskajiem salīdzinošajiem izglītības pētījumiem. Projekts nodrošinās Latvijas
dalību arī OECD organizācijas Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2013,
kurā tiks iegūta informācija par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju ietekmi uz
skolēnu mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā.
2.3. Darbības virziens: ES Mūžizglītības programmas īstenošana Latvijā
ES Mūžizglītības programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi
citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt
vispārējo un profesionālo zināšanu līmeni. Visas ES Mūžizglītības programmas
2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā (apakšprogrammas: Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig; programmā ietilpst Caurviju programmas Mācību
braucieni, kā arī Žana Monē programma Eiropas integrācijas atbalstam) VIAA
nodrošina kopš 2010. gada.
2.3.1. Leonardo da Vinci programma
No 2007. gada Leonardo da Vinci programma ir iekļauta ES Mūžizglītības
programmā un ietver visus izglītības veidus un līmeņus. Leonardo da Vinci
programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un
programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas
apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus.
2011. gadā turpinājās seši Leonardo da Vinci 2009. gada inovāciju pārneses
projekti un četri 2010. gada inovāciju pārneses projekti, kā arī tika uzsākta trīs 2011.
gada konkursa ietvaros apstiprināto projektu realizācija. Gala maksājumi veikti
pieciem 2008. gada projektiem un vienam 2009. gada projektam. VIAA 2011. gadā
nodrošinājusi 18 inovāciju pārneses projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību.
2011. gadā darbību turpinājuši 16 2009. gada mobilitātes projekti, 88 2010.
gada un 49 2011. gada mobilitātes projekti. Mobilitātes projektu konkursā 2011. gadā
tika apstiprināti 86 projekti.
2011. gadā noslēdzās astoņi Leonardo da Vinci 2009. gada partnerības
projekti un darbu turpināja septiņi 2010. gada partnerības projekti, kā arī tika uzsākta
deviņu 2011. gada konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošana. VIAA 2011.
gadā nodrošinājusi 24 partnerības projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību.
2011. gadā īstenoti 39 sagatavošanas vizītes projekti.
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2011. gadā veikta 265 mobilitātes, inovāciju pārneses, partnerības un
sagatavošanas vizītes projektu pieteikumu tehniskās atbilstības vērtēšana, un 195
projektu pieteikumiem veikta kvalitatīvā vērtēšana.
Mobilitātes jeb pieredzes apmaiņas un prakses projektos 2011. gadā kopumā
ES finansējumu saņēmuši un piedalījušies 540 profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi un pasniedzēji, dažādu uzņēmumu personālu daļu menedžeri un darbinieki,
karjeras konsultanti un citi ar profesionālās izglītības jomu saistīti darbinieki 2009.,
2010. un 2011. gadā apstiprināto projektu ietvaros.
2011. gada 9. decembrī pirmo reizi notika ES Mūžizglītības programmas
kvalitātes balvas ceremonija „Spārni 2011”. 9 veiksmīgākie projekti saņēma balvas
un diplomus, kurus pasniedz izglītības un zinātnes ministrs un VIAA direktore.
VIAA kopš 2004. gada katru otro gadu rīko kvalitātes balvas pasākumu Leonardo da
Vinci programmai, taču 2011. gadā pirmo reizi tā apvienoja visas ES Mūžizglītības
programmas apakšprogrammas.
2011. gadā noritējusi aktīva sadarbība ar dažādiem plašsaziņas līdzekļiem,
sabiedrībai regulāri sniegta informācija, intervijas un skaidrojumi.
4. tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras funkciju
nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par ES programmas Leonardo da Vinci
piedāvātajām iespējām un projektu veidiem
12
1.1. Īstenoto informatīvo pasākumu skaits
1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu
skaits

4

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Leonardo da Vinci

1

2.1.
2.2.

2. Projektu konkursu organizēšana
Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits
Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

245
132

3.1.

3. Projektu vadība
Administrējamo projektu skaits

234

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

13

4.1.

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
Organizēto pasākumu skaits
7
12

2.3.2. Comenius programma
Līdz 2011. gada 31. jūlijam turpinājās 59 Comenius daudzpusējās, 4
divpusējās un 5 Regio partnerības, kas sāka darbu 2009. gadā. Šīs kopumā 68
partnerības iesniedza gala atskaites līdz 31. septembrim. VIAA veica atskaišu
tehnisko un saturisko izvērtēšanu un veica gala maksājumus. Šo projektu ietvaros
mobilitātēs devās 954 pieaugušie un 675 audzēkņi. 2011. gadā turpinājās 59
daudzpusējās, 3 divpusējās un 5 Regio partnerības, kas darbu sāka 2010. gadā. 2011.
gadā Comenius partnerību konkursā tika apstiprinātas 64 Comenius daudzpusējās, 3
divpusējās un 4 Regio partnerības. Apstiprināto skolu partnerību ietvaros plānotas
1400 mobilitātes, savukārt Regio partnerībās 96 mobilitātes.
2010. un 2011. gada projektiem tika veikti uzraudzības un pārbaužu
pasākumi.
Comenius profesionālās pilnveides aktivitātē apstiprinātas 133 individuālās
stipendijas. 2011. gadā notikušas 120 profesionālās pilnveides mobilitātes.
Comenius asistentūras aktivitātē tika saņemtas un izvērtētas 9 atskaites no
2010./2011. mācību gada stipendiātiem; apstiprinātas 13 stipendijas 2011./2012.
mācību gadam.
Comenius skolēnu individuālās mobilitātes aktivitātē apstiprināti 5 projekti. Šī
finansējuma ietvaros individuālajās mobilitātēs uz 3 vai 10 mēnešiem dodas 12
skolēni.
2011. gada Comenius finansējuma ietvaros īstenotas 37 projektu
sagatavošanas vizītes. 14 dalībnieki apmeklēja Nacionālo aģentūru organizētos
kontaktseminārus, 23 devās vizītēs pie potenciālajiem projektu partneriem.
Liela vērība tika veltīta projektu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanas
pasākumiem. Projektu īstenotājiem visās aktivitātēs notika uzraudzības un mācību
semināri. Comenius partnerībām papildus vispārējās uzraudzības semināriem tika
organizēti specifiski semināri: Rīgas pilsētas un tuvāko novadu Comenius skolu
partnerību uzraudzības seminārs; par EST datu bāzes lietošanu un datu ievadīšanu;
par eTwinning rīku efektīvu izmantošanu projektu darbā. Notika projektu rezultātu
izplatīšanas pasākumi: 1) Comenius konference par „Pamatkompetenču attīstīšanu,
sagatavojot bērnus skolai” un kādu ieguldīju šajā procesā dod Comenius partnerības
projekti; 2) reģionālais projektu rezultātu izplatīšanas seminārs. Tika organizēti
izglītības iestāžu informēšanas pasākumi: 3 reģionālie (Ventspilī, Rēzeknē (2
semināri) un Daugavpilī) un 2 informatīvie semināri Rīgā. Semināros interesenti tika
iepazīstināti ar Comenius programmas aktivitātēm, nacionālajām prioritātēm un
pieteikumu iesniegšanas noteikumiem, kā arī labas prakses projektu īstenošanas
piemēriem. Visās Comenius aktivitātēs pirms projektu iesniegšanas termiņiem tika
organizēti konsultatīvie semināri par projekta iesnieguma sagatavošanu. Par
Comenius informācija sniegta izglītības izstādes „Skola 2011” stendā un
starptautiskās projektu izstādes „Baltic Expro 2011” laikā, kā arī pēc uzaicinājuma
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dažādos citu organizāciju organizētajos pasākumos (metodisko apvienību vadītāji,
novada izglītības darbinieki).
2011. gada decembrī ES Mūžizglītības programmas kvalitātes balvu „Spārni
2011” saņēma viena Comenius skolu daudzpusējā partnerība, bet viena Comenius
skolu divpusējā partnerība saņēma veicināšanas balvu.
5. tabula
Comenius programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
2011.
1. Sabiedrības informēšana par Comenius piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
6
1.1. Īstenoto informatīvo pasākumu skaits
1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu
skaits

2

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Comenius

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

631

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

259

3.1.

3. Projektu vadība
Administrējamo projektu skaits

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

4.1.

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
Organizēto pasākumu skaits
15

488
7

2.3.3. Erasmus programma
2011. gadā turpinājās 37 Latvijas augstākās izglītības iestāžu Erasmus
mobilitātes aktivitāšu īstenošana 2010./2011. akadēmiskā gada ietvaros.
2011. gadā noslēgti 40 līgumi ar Latvijas augstskolām par valsts budžeta
papildu finansējumu Erasmus mobilitātes aktivitāšu īstenošanai 2011./2012.
akadēmiskā gada pavasara semestrī.
2011. gadā tika īstenoti trīs 2010./2011. akadēmiskā gada ietvaros atbalstītie
Erasmus programmas intensīvo programmu projekti un divi 2011./2012. akadēmiskā
gada ietvaros atbalstītie Erasmus programmas intensīvo programmu projekti.
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2011. gadā tika īstenots viens 2010./2011. akadēmiskā gada ietvaros
atbalstītais Erasmus programmas Erasmus intensīvo valodas kursu projekts un trīs
2011./2012. akadēmiskā gada ietvaros atbalstītie Erasmus programmas Erasmus
intensīvo valodas kursu projekti.
2011. gada projektu konkursā par Erasmus programmas mobilitātes aktivitāšu
īstenošanu 2011./2012. akadēmiskajā gadā tika saņemti 40 Latvijas augstākās
izglītības iestāžu pieteikumi. Par visu šo projektu īstenošanu noslēgti līgumi.
2011. gada projektu konkursā par Erasmus programmas Erasmus intensīvo
valodas kursu aktivitāšu īstenošanu 2011./2012. akadēmiskā gada ietvaros tika
saņemti trīs projektu pieteikumi no trim Latvijas augstākās izglītības iestādēm par
četru valodu kursu organizēšanu. Visi iesniegtie projektu pieteikumi atbalstīti.
2011. gada projektu konkursā par Erasmus programmas intensīvo programmu
projektu īstenošanu 2011./2012. akadēmiskā gada ietvaros tika saņemti astoņi
Latvijas augstskolu pieteikumi. Tika atbalstīti visi iesniegtie projektu pieteikumi.
VIAA 2011. gadā nodrošināja 74 Erasmus apakšaktivitātes mobilitātes
projektu, 5 Erasmus intensīvo programmu projektu un 2 Erasmus intensīvo valodu
kursu projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību par 2010./2011. akadēmisko
gadu (37 līgumi par EK finansējumu un 37 līgumi par valsts budžeta papildu
finansējumu 2010./2011. akadēmisko gadu mobilitātes aktivitāšu īstenošanai).
VIAA 2011. gadā nodrošināja 40 Erasmus programmas mobilitātes aktivitātes
projektu, 8 Erasmus intensīvo programmu projektu un 3 Erasmus intensīvo valodu
kursu projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību par 2011./2012. akadēmisko
gadu (40 līgumi par EK un Latvijas valsts budžeta finansējumu, astoņi līgumi par EK
finansējumu Erasmus intensīvo programmu projektu īstenošanai, trīs līgumi par EK
finansējumu Erasmus intensīvo valodas kursu īstenošanai).
2011. gadā veikta 40 Erasmus programmas mobilitātes aktivitāšu, astoņu
Erasmus intensīvo programmu un trīs Erasmus intensīvo valodu kursu projektu
pieteikumu administratīvā vērtēšana (kopā – 51 projekts).
2011. gadā veikta finansējumu saņēmēju sistēmas un finanšu pārbaude sešās
Latvijas augstskolās, tematiskās uzraudzības vizītes vienā Latvijas augstskolā un
aktivitātes gala atskaitei pievienoto dokumentu detalizētā pārbaude par 11 Latvijas
augstskolām par 2009./2010. akadēmiskā gada līgumu izpildi.
6. tabula
Erasmus programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Erasmus piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
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1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

10

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Erasmus

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

51

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

51

3. Projektu vadība
3.1.

3.2.

Administrējamo projektu skaits

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

81 (2010. gada
projektu konkurss)
51 (2011. gada
projektu konkurss)
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4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

1

2.3.4. Grundtvig programma
2011. gadā tika saņemti un apstiprināti pieteikumi visās 7 Grundtvig
programmas aktivitātēs (Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide,
Vizītes un apmaiņas, Mācību partnerības, Sagatavošanas vizītes, Asistentūras,
Darbnīcas, Senioru brīvprātīgais darbs).
2011. gadā tika saņemti 118 pieaugušo izglītības organizāciju pieteikumi
Grundtvig programmas mācību partnerību aktivitātē (divgadīgi sadarbības projekti).
31 (26%) pieteikums tika apstiprināts.
Aktivitātē „Darbnīcas” tika saņemts 51 pieaugušo izglītības organizāciju
iesniegtais projektu pieteikums darbnīcu organizēšanai Latvijā. Atbalstīti 3 (6%)
pieteikumi.
Aktivitātē „Senioru brīvprātīgā darba projekti” (divgadīgi sadarbības projekti)
tika saņemti 4 pieaugušo izglītības organizācijas pieteikumi, no kuriem 2 tika
apstiprināti.
Aktivitātē „Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide” tika
saņemti 145 pieaugušo izglītības darbinieku iesniegtie pieteikumi, bet finansējums
tika piešķirts 9 (6%) individuālajiem pieteicējiem.
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Aktivitātē „Vizītes un apmaiņas braucieni” tika saņemti 19 pieaugušo
izglītības darbinieku iesniegtie pieteikumi, atbalstīti 3 (16%) individuālie pieteikumi.
Aktivitātē „Asistentūras” tika saņemti 5 pieaugušo izglītības darbinieku
iesniegtie pieteikumi. Atbalstīts 1 pieteikums (20%).
Aktivitātē „Sagatavošanas vizītes” tika saņemti 7 pieaugušo izglītības
organizāciju iesniegtie pieteikumi, atbalstīti 5 pieteikumi (71%).
2011. gadā tika veikta 21 2010. gadā uzsāktā Grundtvig mācību partnerību
projekta administrēšana. Projekti tiks īstenoti līdz 2012. gadam.
2011. gadā noslēdzās 22 Grundtvig mācību partnerības, kas bija uzsāktas
2009. gadā.
2011. gadā noslēdzās viens 2009. gada konkursa ietvaros apstiprinātais
senioru brīvprātīgā darba projekts, turpinājās viena 2010. gada projekta
administrēšana.
2011. gadā noslēdzās četri 2010. gada konkursa ietvaros apstiprinātie
darbnīcu projekti, divi 2011. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projekti, turpinājās
viena 2011. gada projekta īstenošana.
7. tabula
Grundtvig programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
1. Sabiedrības informēšana par Grundtvig piedāvātajām
iespējām un projektu veidiem

2011.

1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

13

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

4

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Grundtvig

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

348

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu skaits

54

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

113

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

4

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
17

4.1.

Organizēto pasākumu skaits

7

2.3.5. Caurviju programmas Mācību braucieni
2011. gadā Caurviju programmas Mācību braucienu programmā bija divi
pieteikumu iesniegšanas termiņi stipendiātiem un viens pieteikumu iesniegšanas
termiņš 2012./2013. mācību gada kataloga priekšlikumiem. Saņemti 46 pieteikumi 1.
pieteikumu kārtā un 50 pieteikumi 2. pieteikumu kārtā Mācību braucienu
stipendijām, apstiprinātas 34 stipendijas. 2011. gada pirmajā pusē turpinājās
braucieni, kuros devās 2010. gada stipendiāti. 2011. gadā noslēgti 34 stipendijas
līgumi, saņemtas 30 gala atskaites, kuras izvērtētas un veikti gala maksājumi.
2011. gadā liela vērība veltīta mērķgrupu informēšanai par Mācību braucienu
programmu, pieteikumu iesniegšanas kārtību un termiņiem. Informatīvi semināri
notika gan Rīgā, gan reģionos sadarbībā ar reģionālajām bibliotēkām, informācija par
programmu tika sniegta interesentiem izglītības izstādes „Skola 2011” un
starptautiskās projektu izstādes „Baltic Expro 2011” laikā. Apstiprinātajiem
pretendentiem katrā kārtā tika organizēti informatīvie/uzraudzības semināri,
pretendentiem tika nodrošinātas konsultācijas.
2012./2013. gada katalogam tika saņemti četri priekšlikumi, no kuriem trīs
tikai nosūtīti CEDEFOP kataloga veidošanai.
8. tabula
Mācību braucienu programmas darbības
nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Mācību braucienu piedāvātajām iespējām un
projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

6

1.2.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Mācību braucieniem

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

96

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

34

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

38

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2
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2.3.6. Erasmus programmas centralizētās aktivitātes un Žana Monē (Jean
Monnet) programma
Erasmus programmas centralizētās aktivitātes un Žana Monē programmu
centralizēti administrē EK Audiovizuālā, kultūras un izglītības aģentūra. VIAA
izplata informāciju Latvijas augstskolām par iespēju piedalīties šajās aktivitātēs.
9. tabula
Erasmus programmas centralizētās aktivitātes un Žana Monē
programmas darbības nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Erasmus programmas centralizēto aktivitāšu un
Žana Monē programmas piedāvātajām iespējām un projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

*

Izstrādāto un publicēto informatīvo
**
materiālu skaits
Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa
2
1.3. par Erasmus programmas centralizētajām
aktivitātēm un Žana Monē programmu
* Informatīvos pasākumus par izsludinātajiem konkursiem organizē EK
Audiovizuālā, kultūras un izglītības aģentūra (EACEA) – 2011. gada 28. oktobrī
Briselē (Beļģijā). EACEA mājas lapā pieejamas gan video prezentācijas, gan
prezentācijas PDF formātā. VIAA nodrošina informācijas tālāku izplatīšanu
augstākās izglītības iestādēm Latvijā.
** Informatīvos materiālus (galvenokārt, elektroniskā formātā) par Erasmus
programmas centralizētajām aktivitātēm un Žana Monē programmu gatavo EACEA –
tie ir pieejami angļu valodā EACEA mājas lapā. VIAA nodrošina informācijas tālāku
izplatīšanu augstākās izglītības iestādēm Latvijā.
1.2.

2.4. Darbības virziens: Erasmus Mundus un Tempus sadarbības un mobilitātes
programmas īstenošana augstākajā izglītībā
2011. gadā VIAA turpināja pilnveidot un aktualizēt mājas lapas sadaļas par
Erasmus Mundus un Tempus programmām.
2011. gadā VIAA turpināja piedalīties kā projekta partneris divu starptautisku
projektu īstenošanā Erasmus Mundus programmas 3. aktivitātes ietvaros – projektā
„Erasmus Mundus Active Participation, Volume 2” (EMAP2) un projektā
„Asemundus”. Informācija par abiem projektiem un to aktivitātēm ir ievietota un tiek
aktualizēta VIAA mājas lapā.
EMAP2 projekta ietvaros nodrošināta VIAA un viena Latvijas augstākās
izglītības iestādes konsorcija dalība mācību seminārā par Erasmus Mundus
kopīgajām maģistrantūras programmām Varšavā (Polijā) 2011. gada 27.-29. janvārī.
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EMAP2 projekta ietvaros kopā ar projekta koordinatoru no Čehijas
Republikas organizēts mācību seminārs par Erasmus Mundus kopīgajām
maģistrantūras programmām Rīgā (Latvijā) 2011. gada 17.-19. februārī. Šajā mācību
seminārā piedalījās daudzu valstu potenciālo Erasmus Mundus programmas kopīgo
maģistrantūras programmu projektu konsorciju pārstāvji, tajā skaitā pārstāvji no
diviem Latvijas augstākās izglītības iestāžu veidotiem konsorcijiem.
2011. gada oktobrī izsludināta EMAP2 apmācību semināru konsorciju atlase
2012. gada semināriem – gan Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūras, gan kopīgo
doktorantūras projektu sagatavošanai. Sniegta informācija EMAP2 projekta
koordinatoram par no Latvijas nominēto 2 konsorciju pārstāvjiem – Erasmus Mundus
kopīgo maģistrantūras programmu semināram Slovēnijā (2012. gada 1.-4. februāris)
un Erasmus Mundus kopīgo doktorantūras programmu semināram Igaunijā (2012.
gada 18.-21. janvāris).
ASEMUNDUS projekta sanāksmē 2011. gada 12. decembrī Briselē (Beļģijā)
pieņemti būtiski lēmumi par tālāko projekta ieviešanu: VIAA kā Latvijas Erasmus
Mundus Nacionālā struktūra kopā ar Beļģijas un Ungārijas Erasmus Mundus
Nacionālo struktūru pārstāvjiem organizēs ASEMUNDUS semināru Eiropas – Āzijas
augstākās izglītības iestāžu sadarbības veicināšanai Taizemē 2012. gada aprīlī.
Sniegta informācija Latvijas augstākās izglītības iestādēm par iespēju
piedalīties Erasmus Mundus programmas 3. aktivitātes EuroAsia.net projektā –
saņemot finansējumu dalībai ASEMUNDUS semināros Āzijā (2011. gadā viena
Latvijas augstākās izglītības iestāde – Latvijas Universitāte – ieguvusi šādu iespēju –
piedalīties seminārā Bangkokā (Taizemē) un kontaktēties ar saviem Āzijas
partneriem Erasmus Mundus kopīgās doktorantūras programmas projekta iesnieguma
pilnveidošanā).
Izplatīta informācija par izsludinātajiem 2012. gada konkursiem Tempus un
Erasmus Mundus programmās, pastāvīgi tiek nodrošināta informācija Latvijas
augstākās izglītības iestādēm par partnerības piedāvājumiem Tempus un Erasmus
Mundus programmās, sniegtas atbildes uz jautājumiem, konsultācijas, aktualizēta
informācija VIAA mājas lapā.
10. tabula
Erasmus Mundus un Tempus programmu darbības nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Erasmus Mundus un Tempus programmu
piedāvātajām iespējām un projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

3*

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

**

20

1.3.

Uzturētas un pilnveidotas mājas lapas sadaļas par
Erasmus Mundus un Tempus programmām, t.sk.
Erasmus Mundus programmas sadaļā izveidotas
apakšsadaļas – par EMAP2 un ASEMUNDUS
projektiem

2

* 1) 2011. gada 14. janvārī organizēts informatīvais seminārs par ES programmu
Tempus un tās piedāvātajām iespējām. Seminārā piedalījās 1 ārvalstu eksperts un 29
pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm;
2) 2011. gada 25. februārī organizēts informatīvais seminārs par ES programmu
Erasmus Mundus. Seminārā piedalījās pārstāve no EACEA, kā arī 1 ārvalstu eksperts
ar Erasmus Mundus projektu vērtēšanas pieredzi, to apmeklēja 33 pārstāvji no
Latvijas augstākās izglītības iestādēm;
3) Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas Erasmus Mundus Nacionālajām struktūrām
2011. gada 9.-10. novembrī organizētas Baltijas Erasmus Mundus un Tempus
programmu Info dienas Viļņā, Lietuvā. VIAA nodrošinājusi ~40 Latvijas augstākās
izglītības iestāžu pārstāvju piedalīšanos, 2 Erasmus Mundus labās prakses piemēru
projektu prezentācijas un 2 Tempus labās prakses piemēru projektu prezentācijas no
Latvijas.
** Informatīvos materiālus (galvenokārt, elektroniskā formātā) par Erasmus Mundus
un Tempus programmām gatavo EACEA – tie ir pieejami angļu valodā EACEA mājas
lapā. VIAA nodrošina informācijas tālāku izplatīšanu augstākās izglītības iestādēm
Latvijā.
2.5. Darbības virziens: Boloņas procesa darbības nodrošināšana
2.5.1. Projekts „National Teams of Bologna Experts 2009-2011, Latvia”




Veikta Boloņas procesa Latvijas portāla http://www.aic.lv/bolona/
informācijas aktualizēšana un papildināšana;
2011. gada 28. jūnijā organizēts seminārs „Boloņas procesa aktualitātes”, tajā
skaitā ar starptautisku ekspertu piedalīšanos;
2011. gada 30. jūnijā pabeigta Boloņas 2009.-2011. perioda divu projektu
īstenošana, EACEA iesniegti abu projektu noslēguma ziņojumi.

2.5.2. Projekts „National Teams of Bologna Experts 2011-2013, Latvia”





2011. gada 18. martā iesniegts projekta pieteikums EACEA Boloņas ekspertu
aktivitāšu īstenošanai Latvijā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31.
decembrim;
2011. gada 28. jūlijā no EACEA saņemts projekta pieteikuma „National
Teams of Bologna Experts 2011-2013, Latvia” oficiāls apstiprinājums un
projekta īstenošanas līgums;
VIAA pārstāvja dalība EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūras rīkotajā seminārā Nacionālajām aģentūrām 2011. gada 5.
oktobrī par jaunā perioda Boloņas projektu īstenošanu;
projekta ietvaros nodrošināta jaunā Boloņas eksperta – Ulda Sukovska –
dalība Augstākās izglītības reformas ekspertu un Boloņas ekspertu
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starptautiskajā seminārā „Enhancing Quality through Internationalisation”
(2011. gada 6.-7. oktobris);
sadarbībā ar VIAA 2011. gada 15. oktobrī organizēts seminārs „PRIME –
Problēmas Erasmus programmā apgūto kursu atzīšanā”, Boloņas eksperte
Baiba Ramiņa sniedza prezentāciju „Boloņas process un izglītības dokumentu
atzīšana”;
Latvijas Studentu apvienība nominējusi jauno Boloņas ekspertu studenti
Asnāti Kažoku līdzšinējās Boloņas ekspertes studentes Annas Cīrules vietā.
Grozījumi saskaņoti ar IZM un apstiprināti EACEA. A.Kažoka pilnvarota
veikt Boloņas eksperta (studenta) pienākumus no 2011. gada 31. oktobra;
noslēgti sadarbības līgumi ar visiem 5 nominētajiem Boloņas ekspertiem –
Andreju Rauhvargeru, U.Sukovski, Sandru Kraži, B.Ramiņu, A.Kažoku par
sadarbību 2011.-2013. gada Boloņas projekta īstenošanā Latvijā, tajā skaitā
par pārskatu sniegšanu par paveikto;
aktualizēta informācija par jaunā perioda (2011-2013) Boloņas ekspertu
projektu VIAA mājas lapā.

2.6. Darbības virziens: EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un
„Stipendiju grantu shēma” apsaimniekošana
06.04.2011. notikusi noslēguma konference „Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas ieguldījums izglītībā un zinātnē”, kuras ietvaros tika apskatīta abu grantu
shēmu pieredze „Stipendiju grantu shēma” un „Akadēmiskie pētījumi”.
2.6.1. „Stipendiju grantu shēma”
„Stipendiju grantu shēmas” ietvaros 2011. gadā:
 veikti noslēguma maksājumi 12 stipendiātiem;
 sagatavots un iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk –
CFLA) Project Interim Report (PIR) Nr.7 un Project Completion Report, abi
apstiprināti.
2.6.2. Grantu shēma „Akadēmiskie pētījumi”
Grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” ietvaros 2011. gadā:
 veikti noslēguma maksājumi 9 apakšprojektos;
 sagatavoti un iesniegti CFLA Project Interim Report (PIR) Nr. 7 un Project
Completion Report, abi apstiprināti.
2.7. Darbības virziens: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu
shēmas „Stipendiju fonds” īstenošana
2.7.1. Latvijas – Šveices sadarbības programmas Stipendiju fonds (Sciex NMSch)
2011. gadā:
 2011. gada martā VIAA piedalījās CRUS iesniegto projektu pieteikumu
vērtēšanas sēdē. Tika apstiprināti 3 no 5 iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
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 1. septembrī CRUS izsludināja otro Šveices Stipendiju fonda konkursu Latvijai
ar pieteikšanās termiņu 1. novembris;
 VIAA nodrošinājusi informācijas izplatīšanu par izsludināto konkursu – VIAA
mājas lapā, IZM un FM (Latvijas – Šveices sadarbības programmas) mājas
lapās, izplatīta preses relīze, publikācijas, sniegta informācija e-pastā, seminārā
reģionu pārstāvjiem u.c.;
 sagatavota prezentācija par Stipendiju fonda piedāvātajām iespējām,
organizētas piecas konsultāciju dienas (21., 27. septembrī un 06., 11., 17.
oktobrī);
 19.-20. oktobrī notikusi VIAA Šveices Stipendiju fonda kontaktpersonas dalība
CRUS organizētā mācību seminārā Bernē (Šveicē);
 konsultēti potenciālie pieteikumu iesniedzēji un interesenti – pa tālruni, atbildot
e-pastā, klātienē;
 konkursam noslēdzoties, no Latvijas CRUS saņēma 5 projektu iesniegumus;
VIAA veica projektu iesniegumu administratīvās atbilstības pārbaudi; pēc
konstatēto nepilnību novēršanas par administratīvi atbilstošiem CRUS atzina
visus 5 projektu iesniegumus no Latvijas, tie nodoti punktu piešķiršanai un
vērtēšanai Šveicē, kā arī punktu piešķiršanai Latvijā – nosūtošajām institūcijām
(punktu piešķiršanai 3 kritērijos) un Latvijas Zinātnes padomes nominētiem
ekspertiem (punktu piešķiršanai 1 kritērijā).
2.7.2. Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēma „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā”
2011. gadā:
 30.05.2011. tika parakstīta vienošanās par grantu shēmas ieviešanu Latvijā
starp IZM, VIAA un Šveices valdību;
 04.10.2011. tika parakstīts īstenošanas līgums par grantu shēmas „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanu starp VIAA, IZM un CFLA.
 Tika iesniegts CFLA un apstiprināts starpposma pārskats par periodu no
01.07.2011. līdz 31.12.2011.
2.8. Darbības virziens: Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības
programmas Nordplus Framework Programme īstenošana
2011. gadā:
 notikusi dalība piecos semināros, prezentējot Nordplus ietvarprogrammu;
 organizēta konsultāciju diena VIAA telpās;
 notikusi dalība starptautiskajā projektu izstādē Baltic Expro 2011;
 publicēti sludinājumi par 2011. gada konkursa projektu pieteikumu
iesniegšanas termiņu – 2011. gada 1. marts;
 veikta projektu pieteicēju konsultēšana par projektu pieteikumu sagatavošanu
un iesniegšanu;
 veikta visu saņemto pieteikumu izvērtēšana visās četrās Nordplus
programmās;
 notikusi dalība vērtēšanas sanāksmēs un priekšlikumu sagatavošana
programmu komitejām lēmuma pieņemšanai par projektu finansēšanu;
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sludinājumu publicēšana par 2011. gada sagatavošanās vizīšu pieteikumu
Nordplus Jauniešu un Pieaugušo programmā iesniegšanas termiņu – 2011.
gada 15. oktobris;
organizēts seminārs par Nordplus Pieaugušo un Jauniešu programmas
sagatavošanās vizīšu projektu pieteikumu aizpildīšanu;
notikusi dalība ietvarprogrammas administratoru darba sanāksmē par paveikto
un darāmo 2012. gada projektu pieteikumu posmam;
izsludināta pieteikšanās Nordplus Pieaugušo programmas projektu rakstīšanas
semināram Dānijā;
bijusi regulāra interesentu konsultēšana par projektu sagatavošanas iespējām
un projektu īstenošanu (personiski, pa tālruni un e-pastā).

2.9. Darbības virziens: Ārvalstu stipendiju administrēšana













2011. gadā:
sagatavoti 30 informatīvie aicinājumi, kas ievietoti interneta vietnēs (VIAA,
IZM, LU), kā arī sagatavota un izsūtīta informācija Latvijas augstskolām par
25 ārvalstu stipendijām – Čehija (2 stipendijas), Vācija (5 stipendijas),
Lietuva, Japāna (2 stipendijas), Flandrija, Valonija, Igaunija, Izraēla, Grieķija,
Ķīna (2 stipendijas), Ungārija, Polija, Turcija, Maķedonija, Itālija, Austrija,
Meksika, Šveice;
sagatavoti 8 sludinājumi par studiju iespējām ārvalstīs, kas publicēti VIAA
mājas lapā;
vispārīgās informācijas par ārvalstu stipendijām pastāvīga aktualizēšana
VIAA un IZM mājas lapās (latviešu un angļu valodā). Informācijas par
ārvalstu stipendijām sagatavošana izstādei „Skola 2011”;
auditorijas iepazīstināšana ar Latvijas studentiem, pētniekiem un
mācībspēkiem piedāvātajām ārvalstu valdību stipendijām 2011./2012.
akadēmiskajam gadam Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā informatīvajā
sanāksmē par Erasmus programmu un citām starptautiskām iespējām, kas
notika 2011. gada 9. februārī (sagatavota arī prezentācija);
ārvalstu valdību stipendiju un Latvijas stipendiju kandidātu Vērtēšanas
komisijas nolikuma izstrādāšana;
9 ārvalstu stipendiju pieteikumu administratīvā izvērtēšana – Ķīna, Čehija
(divu veidu stipendijas), Ungārija, Lietuva (divu veidu stipendijas), Igaunija
(divu veidu stipendijas), Flandrija, Valonija, Turcija, Maķedonija;
Vērtēšanas komisijas darba organizēšana – intervijas ar piecu stipendiju
kandidātiem (Ķīnas stipendija, divas Čehijas stipendijas, Flandrijas un
Valonijas stipendijas), četru stipendiju kandidātu dokumentu izvērtēšana
(divas Lietuvas stipendijas, Ungārijas, Igaunijas un Itālijas stipendija),
piedalīšanās Itālijas stipendijas kandidātu vērtēšanā Itālijas Republikas
vēstniecībā;
sagatavots un ievietots VIAA mājas lapā viens pasniedzēja stāsts par
pētniecības vizīti Čehijā, studentes stāsts par vasaras skolu Ungārijā un
studentes stāsts par franču valodas vasaras skolu Briseles Brīvajā universitātē;
regulāra interesentu konsultēšana par stipendiju iespējām (personiski, pa
telefonu un pa elektronisko pastu);
24




stipendiju kandidātu informēšana par stipendiju konkursu rezultātiem, par
viņu dokumentu tālāko virzību, par galīgā apstiprinājuma saņemšanas laiku un
statistikas apkopošana;
sagatavota un ievadīta informācija Publisko pakalpojumu katalogā
www.latvija.lv – Ārvalstu stipendiju administrēšana Latvijā.

Latvijas stipendiju ārzemniekiem īstenošanas pasākumi:
 izstrādāti iekšējie noteikumi par Latvijas stipendiju administrēšanu VIAA;
 sniegts atbalsts IZM Augstākās izglītības departamentam MK noteikumu
projekta „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem” izstrādāšanā;
 sagatavota informācija par Latvijas stipendijām angļu valodā un ievietota
VIAA un IZM tīmekļa vietnē angļu valodā;
 sagatavotas un izsūtītas 69 informācijas vēstules par Latvijas stipendijām
(angļu un latviešu valodā), kā arī informācijas materiāli par Latvijas
stipendijām un par Latvijā organizētajām vasaras skolām;
 ārvalstu studentu, pētnieku un institūciju pastāvīga konsultēšana par Latvijas
stipendijām elektroniskajā sarakstē un pa telefonu;
 veikta 69 pieteikumu Latvijas stipendijai studijām un pētniecībai
administratīvā vērtēšana un 66 pieteikumu Latvijas stipendijai studijām un
pētniecībai kvalitatīvā vērtēšana, sasaukta Vērtēšanas komisijas sēde un
pieņemts lēmums par Latvijas stipendiju piešķiršanu studijām un pētniecībai;
 ārvalstu studenti un institūcijas informēti par Latvijas stipendiju studijām un
pētniecībai konkursa rezultātiem pa pastu un pa elektronisko pastu, kā arī
rezultāti publicēti VIAA mājas lapā. Latvijas stipendijas ieguvēju dokumenti
nosūtīti Latvijas augstākās izglītības institūcijām un tās informētas par
Latvijas stipendiju administrēšanas procesu. Sadarbībā ar vasaras skolu
organizētājiem nodrošināta laba informācijas par Latvijas stipendijām vasaras
skolām pieejamība organizētāju mājas lapās;
 veikta 69 pieteikumu Latvijas stipendijām dalībai vasaras skolās kvalitatīvā
vērtēšana, sasaukta Vērtēšanas komisijas sēde un pieņemts lēmums, kuriem
ārvalstu kandidātiem tiek piešķirtas Latvijas stipendijas dalībai Rīgas
Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) un Vidzemes Augstskolas ( turpmāk
– ViA) organizētajās vasaras skolās;
 vasaras skolu organizētāji informēti par Vērtēšanas komisijas lēmumu,
noslēgti līgumi ar RTU un ViA par 30 Latvijas stipendijas saņēmēju
piedalīšanos šo augstskolu organizētajās vasaras skolās;
 izvērtētas 5 augstskolu atskaites par ārvalstu studentu uzņemšanu 2010./2011.
akadēmiskajā gadā un RTU un ViA atskaites par ārvalstu studentu dalību
vasaras skolās 2011. gada vasarā;
 noslēgti 9 līgumi par finansējuma piešķiršanu Latvijas augstskolām ārvalstu
studentu un pētnieku uzņemšanai;
 apkopoti statistikas dati par Latvijas stipendijas ieguvējiem 2011./2012.
akadēmiskajā gadā;
 sadarbībā ar Latvijas augstskolām Latvijas stipendijas ieguvējiem sniegta visa
nepieciešamā informācija, lai viņi varētu uzsākt studijas vai pētniecības darbu
Latvijas augstskolās;
 kopā ar Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļu sagatavoti divi
pieredzes stāsti par RTU un ViA rīkotajām vasaras skolām;
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kopā ar Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļu sagatavota
informācija par Latvijas un ārvalstu stipendijām laikrakstam „Latvijas Avīze”,
ziņu aģentūrām „LETA” un „BNS”.

2.10. Darbības virziens: Karjeras atbalsta īstenošana Latvijas izglītības sektorā,
Euroguidance programmas darbības nodrošināšana un dalība Eiropas izglītības
informācijas tīklā Eurydice, Latvijas jauno profesionāļu dalības nodrošināšana
WorldSkills International rīkotajās sacensībās
VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments (turpmāk – IKAD)
īsteno karjeras atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības koordinēšanu, apkopo
un izplata informāciju par karjeras atbalsta politiku un metodēm, labās prakses
piemēriem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā, nodrošina informācijas apmaiņu
EK konsultāciju un informācijas centru tīklā Euroguidance, nodrošina informācijas
aktualizāciju par izglītības iespējām Latvijā EK portālā PLOTEUS (Portal on
Learning Opportunities Throughout the European Space), kā arī dalību Eiropas
izglītības sistēmu informācijas tīklā Eurydice. Kopš 2010. gada 27. jūlija IKAD atbild
arī par Latvijas dalības nodrošināšanu starptautiskajos profesionālās izglītības
audzēkņu un absolventu meistarības konkursos (t.sk. EuroSkills un WorldSkills).
2011. gadā IKAD izveidojis mājaslapu www.studyinlatvia.lv, kas informē par
Latvijas augstskolu piedāvātajām studiju iespējām ārvalstniekiem.
11. tabula
Karjeras atbalsta sistēmas attīstība
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

1.1.

Nacionālās izglītības iespēju datubāzes www.niid.lv
uzturēšana

1.2.

Apmeklējumu skaits mājas lapā mēnesī (vidēji), iegūstot
informāciju par izglītības iespējām Latvijā

1.3.

1.4.

Iedzīvotāju skaits gadā, kas saņēmuši individuālas ekonsultācijas par izglītības iespējām Latvijā
Latvijas komandas dalības nodrošināšana starptautiskajos
jauno profesionāļu meistarības konkursos Worldskills
2011 un EuroSkills 2012 (profesiju grupu skaits/dalībnieku
skaits)

2011.
1
16 162

539

2/2

Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Īstenoto profesionālās orientācijas praktiķu un sabiedrības informēšanas
pasākumu skaits
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1.1.

Centru skaits, kuriem nodrošināta informācijas apmaiņa
par izglītības iespējām Latvijā EK Euroguidance tīkla
ietvaros

31

1.2.

Individuālo e-konsultāciju skaits par izglītības iespējām
ārvalstīs

120

1.3.

Individuālo atbilžu skaits ārvalstniekiem par izglītības
iespējām Latvijā

5

1.4.

Unikālo apmeklētāju skaits Euroguidance mājas lapā
(vidēji mēnesī), iegūstot informāciju par izglītības
iespējām Eiropā

11 491

1.5.

Pasākumi (skolu jauniešiem, vecākiem u.c.), kur un kā
meklēt informāciju par izglītības iespējām Eiropā

8

1.6.

Informatīvie semināri/ziņojumi izglītības pārvalžu,
profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, augstskolu
studentu padomniekiem

33

1.7.

Līdzdalība izglītības izstādēs

1.8.

Ārvalstu studiju vizīšu un darba grupu uzņemšana
(pasākumu/dalībnieku skaits)

1/16

1.9.

Reprezentatīvie materiāli / skrejlapas / raksti laikrakstos

3/3/8

8

Nodrošinot Latvijas saistību izpildi izglītības sistēmu informācijas tīklā
Eurydice, 2011. gadā Latvijas nodaļa sadarbībā ar ekspertiem nodrošināja Latvijas
informāciju tīkla pētījumiem, organizēja publikāciju tulkošanu uz latviešu valodu,
rediģēšanu, maketēšanu un ievietošanu internetā.
2011. gadā iepriekšējā Eurydice tīkla izglītības sistēmu datubāze Eurybase
tika pārveidota par elektronisku enciklopēdiju Eurypedia, kas veidota wiki formātā.
Notika pirmreizējā informācijas ievietošana enciklopēdijā un vairākas informācijas
atjaunošanas un pārbaudes.
Eurydice tīkla Latvijas nodaļa turpināja veikt informatīvo darbu par tīkla
produktiem, t.i., jauniznākošajām publikācijām nodrošināja galveno faktu bukletu
tulkošanu, preses relīžu tulkošanu un sagatavošanu Latvijas medijiem, kā arī izplatīja
standartizētu elektronisko informāciju e-pastu saraksta adresātiem Latvijā. Turpinājās
dalība tīkla iekšējā jautājumu/atbilžu forumā, kurā tika sniegtas dažāda apjoma
atbildes (informācijas apkopojumi) uz ārvalstu Eurydice kolēģu pieprasījumiem. Tika
veiktas prezentācijas par Eurydice produktiem (t.sk. Mūžizglītības programmas
Mācību braucienu dalībniekiem, izbraucošajiem un iebraucošajiem Comenius
asistentiem un vairākas prezentācijas Latvijas augstskolās pasniedzējiem un vecāko
kursu studentiem). Tika izplatītas jaunās publikācijas angļu valodā, uz pasākumiem
vai interesentu pieprasījumiem sagatavotas tulkoto publikāciju izdrukas latviešu
valodā, kā arī latviešu valodā izdotie informatīvie materiāli (bukleti, izglītības
sistēmu shēmas un grāmatzīmes).
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12. tabula
Eurydice nodrošināšana
Eurydice tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1.1.

Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana
tīkla pētījumiem

4

1.2.

Par Latviju ievietotas informācijas papildināšana un
pārbaude tīkla pētījumos

3

1.3.

Tīkla publikāciju tulkojumu, redakcijas, maketa un
ievietošanas internetā organizēšana

5

1.4.

Informācijas ievietošana un atjaunošana izglītības
sistēmu enciklopēdijā Eurypedia (lpp. skaits)

1.5.

Atbildes uz informācijas pieprasījumiem no ārvalstīm
(Eurydice jautājumu-atbilžu forumā)

32

1.6.

Jaunās tīkla publikācijas, par kurām iztulkoti galveno
faktu bukleti, sagatavotas preses relīzes, informācija
izplatīta e-pastu saraksta adresātiem

7

1.7.

Prezentācijas par Eurydice produktiem

1.8.

Izplatīto publikāciju skaits (latviešu un angļu valodā)

1.9.

Izplatīto informatīvo materiālu skaits

300
(pirmreizējā
ievietošana)

11
1850
1050

2011. gadā sniegtas konsultācijas žurnālistiem, regulāri sagatavotas preses
relīzes par karjeras atbalsta jautājumiem, Eurydice aktualitātēm, kā arī Latvijas dalību
starptautiskajā konkursā Worldskills 2011, iniciētas publikācijas plašsaziņas līdzekļos
par karjeras atbalsta jautājumiem un aktualitātēm Nacionālajā izglītības iespēju
datubāzē NIID.LV.
2.11. Citi darbības virzieni
2.11.1. Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē
2011. gadā VIAA rīkoja konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
(EAZVA). Konkursa mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un
efektīvus valodu apguves veidus.
Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un
apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. 2011.
gada konkursam varēja pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai
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nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – valsts pārvaldes iestādes,
fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi),
komersanti. Konkursa tematiskās prioritātes 2011. gadā bija „Valodu prasmes
profesionālai izaugsmei” un „Valodas – ceļš uz labāku sabiedrību”. Par labāko 2011.
gada konkursā tika atzīts Madaras Vīcupas projekts „Intensīvie itāļu valodas un
kultūras vasaras kursi”.
EAZVA ir EK iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. EAZVA rosina
valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu tehniku izstrādi un izmantošanu valodu
apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. EAZVA palīdz veicināt novatorisku
un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā, kā arī rod jaunas,
oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes un
paņēmienus.
2.11.2. Eiropa skolā
2011. gadā VIAA rīkoja bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu „Eiropa
skolā”, kurā bija aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni un Latvijas izglītības
iestāžu izglītojamie vecumā no 5 līdz 20 gadiem, paužot savu skatījumu par tēmām
„Ja es būtu brīvprātīgā darba darītājs” un „Ja pasaulē nebūtu brīvprātīgā darba
veicēju”. Kopumā VIAA 2011. gada konkursā saņēma 328 bērnu un jauniešu radošos
darbus, no kuriem 105 bija literārie un 223 vizuālie darbi. Visi konkursā iesniegtie
darbi tika izstādīti Rīgā, tirdzniecības centrā „Rīga Plaza”, Mūkusalas ielā, un
Latvijas reģionos ceļojošās izstādes ietvaros – Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret
kultūras dažādībām Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un
demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko
attieksmi pret aktuāliem jautājumiem Eiropas kontekstā.
2.11.3. Izglītības inovācijas projekti izglītībā
2011. gadā VIAA administrēja izglītības inovācijas projektus, organizējot
četrus projektu pieteikumu sagatavošanas seminārus, nodrošinot iesniegto pieteikumu
vērtēšanu un apstiprināto projektu uzraudzību.
2011. gadā tika saņemti 342 projektu iesniegumi. Projektu konkursā savus
iesniegumus iesniedza biedrības, fondi, nodibinājumi, izglītības pārvaldes,
pašvaldības, skolas, komercsabiedrības, bērnu un jauniešu interešu izglītības centri,
tautskolas un kompetenču attīstības centri no visas Latvijas. 2011. gadā VIAA
inovācijas projektu konkursā piešķīra 136 tūkstošus latu 52 projektiem izglītojošu
pasākumu, darbnīcu un nometņu rīkošanai, lai veicinātu bērnu un jauniešu radošumu
un inovatīvas domāšanas attīstību mācību procesā.
2.12. VIAA vadības un darbības uzlabošana
VIAA ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, un atbilstoši iekšējo auditu gada
plānam, kā arī saskaņā ar VIAA vadības dotajiem uzdevumiem pārskata periodā
Iekšējā audita nodaļas (turpmāk – IAN) auditori ir pārbaudījuši, izanalizējuši un
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izvērtējuši tās darbību. Veikto auditu un pārbaužu rezultāti liecina, ka iekšējās
kontroles sistēma VIAA ir izveidota un darbojas, taču atsevišķās jomās nepieciešami
uzlabojumi.
Pārskata gadā IAN iekšējo auditu plānā iekļauti pieci sistēmu auditi, kas
faktiski tika uzsākti un noslēgti.
IAN saskaņā ar 2010. gada 21. decembra MK noteikumiem Nr.1153 „Kārtība,
kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” 2011.
gadā Revīzijas iestādē iesniedza informāciju par:
 IAN veiktajiem ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem
laikposmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam;
 Apkopotu informāciju par veikto vadības un kontroles sistēmas auditu
ieteikumu ieviešanas statusu.
Pārskata periodā IAN uzraudzīja VIAA direktora apstiprināto iekšējo auditu
ieteikumu ieviešanu, uzturot un aktualizējot ieteikumu ieviešanas gaitu atspoguļojošu
datu bāzi, nosūtot atgādinājuma vēstules auditēto struktūrvienību vadītājiem, kā arī
informējot VIAA direktoru par neizpildītajiem iekšējā audita ieteikumiem. Tika
nodrošināta sadarbība ar Valsts kontroli, IZM, Finanšu ministrijas Audita un revīzijas
departamenta un Revīzijas iestādes revidentiem, EK ģenerāldirektorātu un Revīzijas
palātas auditoriem. Tika sniegti komentāri par revīziju ziņojumu projektiem un
nodrošināta ieteikumu ieviešanas uzraudzība.
2011. gadā tika sniegti 42 ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai,
tajā skaitā septiņi augstas prioritātes ieteikumi, kas ir 17% no visiem ieteikumiem.
Atsevišķos gadījumos augstas prioritātes ieteikumu ieviešanas termiņi noteikti, ņemot
vērā EK finansēto un līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanas termiņus.
Pārskata gadā veikti tikai ar VIAA pamatdarbību saistīti sistēmas auditi un
katrā no šiem auditiem tika izvērtēti pasākumi funkciju izpildes sekmīgai
nodrošināšanai, darbību likumība. Atbilstoši MK 2010. gada 17. novembra rīkojumā
Nr.662 „Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām sistēmām” noteiktajām prioritātēm
visos veiktajos auditos tika novērtēta ES fondu administrēšanas procesu likumība,
procesu uzbūve un efektivitāte.
Veikto sistēmas auditu rezultāti liecina, ka kopumā iekšējās kontroles sistēma
VIAA darbojas, jo:
1) audita vidē ir iekļauti visi procesi un audita stratēģiskais plāns ir atbilstīgs
risku novērtējumam un prioritātēm;
2) augstas prioritātes audita ieteikumu skaits, salīdzinot ar 2010. gadu, ir
samazinājies;
3) ārējo auditu ieteikumi ir ieviesti atbilstoši noteiktajiem termiņiem;
4) Valsts kontrole pēc 2010. gada pārskata revīzijas nav sniegusi
ieteikumus, bet atsevišķās jomās ir nepieciešami uzlabojumi. Lai uzlabotu
iekšējo kontroles sistēmu, IAN sniedz ieteikumus, pamatojoties uz audita
konstatējumiem, un nodrošina ārējo auditu sniegto ieteikumu uzraudzību.
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3. Budžeta informācija
3.1. Finansējums un tā izlietojums
13. tabula
VIAA kopsavilkuma bilance, 2011. gads
Gada sākums, LVL Gada beigas, LVL
Aktīvi

Pasīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

245 965

249 221

Apgrozāmie līdzekļi

85 069 949

98 859 163

Kopā

85 315 914

99 108 384

Pašu kapitāls

76 168 194

90 634 663

88 201

104 128

Norēķini par nākamo periodu
ieņēmumiem

9 059 519

8 369 593

Kopā

85 315 914

99 108 384

Kreditori

3.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums
Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2011. gadam” VIAA īstenoja savas
funkcijas šādu programmu apakšprogrammās:
 programma 70.00.00 „Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana”:
o apakšprogramma 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013)”;
o apakšprogramma 70.07.00 „ES, starptautiskās sadarbības programmu
un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana”;
o apakšprogramma 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra”;
 programma 71.00.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana”:
o apakšprogramma 71.06.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas”;
 programma 72.00.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto
projektu un pasākumu īstenošana”:
o apakšprogramma 72.07.00 „Grantu shēmas „Šveices zinātnieku
aktivitātes Latvijā” īstenošana”;
 programma 62.00.00 „ERAF projektu un pasākumu īstenošana”:
o apakšprogramma 62.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ERAF
finansējumu (2007-2013)”;
o apakšprogramma 62.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu
īstenošanu (2007-2013)”;
 programma 63.00.00 „ESF projektu un pasākumu īstenošana”:
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o apakšprogramma 63.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ESF
finansējumu (2007-2013)”;
o apakšprogramma 63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)”;
o apakšprogramma 63.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF projektu
īstenošanu (2007-2013)”.
3.2.1. Programma 70.00.00 „Citu ES politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana”
3.2.1.1. Apakšprogramma 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
kas paredzēts ERAF un ESF līdzfinansēto projektu administrēšanas nodrošināšanai.
VIAA apakšprogrammas ietvaros ievieš vienu ERAF un ESF līdzfinansētos projektu
„VIAA tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2010. gada periodam”.
14. tabula
Apakšprogrammas 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai
(2007-2013)” finansējums
2011. gads

2010. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu segšanai

857 257

1 248 335

1 192 553

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

857 257

1 248 335

1 192 553

2.

Izdevumi kopā

857 257

1 248 335

1 192 553

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

853 029

1 238 835

1 183 131

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

853 029

1 238 835

1 183 131

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

681 803

949 719

933 142

2.1.1.1.1. Atalgojums

545 739

756 331

751 264

2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

171 226

289 116

249 989

2.2.

Kapitālie izdevumi

4 228

9 500

9 422
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2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

4 228

9 500

9 422

3.2.1.2. Apakšprogramma 70.07.00 „ES, starptautiskās sadarbības programmu
un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
un ārvalstu finanšu līdzekļi.
Lielākais finanšu līdzekļu avots ir EK līdzekļi Mūžizglītības programmas
(Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, sektorālās transversālās
programmas mācību braucieni) realizēšanai. Valsts budžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem paredzēta programmu Erasmus īstenošanai, izglītības inovācijas
projektu īstenošanai un Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem.
15. tabula
Apakšprogrammas 70.07.00 „ES, starptautiskās sadarbības programmu un
inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana” finansējums
2011. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu
segšanai

2010. gads VIAA
budžeta izpilde,
LVL

Apstiprināts
likumā par valsts
budžetu kārtējam
gadam, LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

10 658 802

13 182 706

9 767 432

1.1.

Dotācijas no
vispārējiem
ieņēmumiem

3 789 858

3 318 097

3 313 161

1.2.

Ārvalstu finanšu
palīdzība iestādes
ieņēmumos

6 868 944

9 864 609

6 454 271

2.

Izdevumi kopā

9 512 633

15 514 925

9 229 534

2.1.

Uzturēšanas
izdevumi

9 512 633

15 514 925

9 229 534

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai
skaitā:

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

461 673

2.1.1.1.1.

Atalgojums

371 983

2.1.1.2.

Preces un

1 656 265

1 194 592
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pakalpojumi
2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti

2.1.3.

Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un
starptautiskā
sadarbība

2.1.4.

Uzturēšanas
izdevumu transferti
Ieņēmumu
pārsniegums (+),
deficīts (-)

Finansēšana

2 734 878

6 777 755

1 146 169

-1 146 169

5 299 703

2 622 578

80 000

57 381

8 478 957

6 549 575

-2 332 219

537 898

2 332 219

537
898

3.2.1.3. Apakšprogramma 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(turpmāk – IZM dotācija) un ārvalstu finanšu līdzekļi.













IZM dotācija un ārvalstu finanšu līdzekļi ir paredzēti:
visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanai Latvijā
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig; programmā ietilpst arī
Caurviju programma valodām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un
izglītības politikai, kā arī Žana Monē programma Eiropas integrācijas
atbalstam);
Erasmus Mundus (2009.-2013. gads) – sadarbības un mobilitātes programmas
īstenošanai augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm;
Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus
Framework Programme īstenošanai;
Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbībai un dalībnieku
atlasei Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām;
informācijas sniegšanai un konsultācijām par ES sadarbības programmām ar
citām pasaules valstīm (izņemot EEZ valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;
sadarbībai ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju
struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju
piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;
informācijas un karjeras atbalsta nodrošināšanai;
Latvijas dalībai EK informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance;
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Latvijas dalībai izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas,
uzraudzības, apstrādes un aprites tīklā Eurydice saskaņā ar ES vadlīnijās
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
ERAF un ESF līdzfinansēto projektu administrēšanai, kas neatbilst
apstiprinātajam Tehniskās palīdzības projektam un 2007. gada 18. decembra
MK noteikumiem Nr.918 un tāmei;
nodrošināt finanšu līdzekļu apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu
īstenošanai;
Latvijas – Šveices sadarbības programmas Stipendiju fonda Koordinējošās
iestādes funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā 2010. gada 5. jūlijā noslēgtajā
starpvalstu līgumā par Stipendiju fonda ieviešanu un 2010. gada augustā starp
CRUS un VIAA noslēgtajā Saprašanās memorandā (Memorandum of
Understanding) noteikto.
16. tabula

Apakšprogrammas 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra” finansējums
2011. gads
Apstiprināts
likumā par
valsts
2010. gads
budžetu
budžeta
kārtējam
izpilde,
gadam,
LVL
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu segšanai

1 516 076

1 776 846

1 692 602

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

1 175 648

1 346 846

1 274 206

1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

340 428

430 000

418 396

2.

Izdevumi kopā

1 442 207

2 192 856

1 682 661

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

1 363 645

2 116 486

1 607 357

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

1 363 645

2 116 486

1 604 482

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

769 358

1 405 935

939 910

2.1.1.1.1. Atalgojums

620 932

1 085 470

759 342

2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

594 287

710 551

664 572

2.1.2.

Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā

2 875
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sadarbība
2.2.

Kapitālie izdevumi

78 562

76 370

75 304

2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

78 562

76 370

75 304

Ieņēmumu pārsniegums (+),
deficīts (-)

73 869

-416 010

9 941

-73 869

416 010

-9 941

Finansēšana

3.2.2. Programma 71.00.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu
īstenošana”
3.2.2.1. Apakšprogramma 71.06.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
un valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu transferti no citas valsts pamatbudžeta
finansētās ministrijas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kas ir paredzēti EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
„Stipendiju grantu shēmas” un EEZ finanšu instrumenta grantu shēmas
„Akadēmiskie pētījumi” apsaimniekošanai.
17. tabula
Apakšprogrammas 71.06.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas” finansējums
2011. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

2010. gads
VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Apstiprināts
likumā par
valsts budžetu
kārtējam
gadam, LVL

481 812

22 872

22 873

1.

Resursi izdevumu segšanai

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

82 906

21 330

21 330

1.2.

Valsts budžeta transferti

398 812

1 542

1 541

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

2.

Izdevumi kopā

94
468 586

2
68 228

68 226
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2.1.

Uzturēšanas izdevumi

468 586

68 228

68 226

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

38 094

26 076

25 988

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

30 214

10 358

10 358

2.1.1.1.1.

Atalgojums

24 420

8 341

8 341

2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

7 880

15 718

15 630

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

302 156

7 355

7 354

2.1.3.

Uzturēšanas izdevumu
transferti

128 336

34 797

34 884

13 226

-45 356

45 353

-13 226

45 356

-45 353

Ieņēmumu pārsniegums (+),
deficīts (-)
Finansēšana

3.2.3. Programma 72.00.00 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas
finansēto projektu un pasākumu īstenošana”
3.2.3.1. Apakšprogramma 72.07.00 „Grantu shēmas „Šveices zinātnieku
aktivitātes Latvijā” īstenošana”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
kas paredzēts Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā” administrēšanas nodrošināšanai.
18. tabula
Apakšprogramma 72.07.00 „Grantu shēmas „Šveices zinātnieku aktivitātes
Latvijā” īstenošana”
2011. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

Apstiprināts
likumā par
valsts budžetu
kārtējam
gadam, LVL

VIAA budžeta
izpilde, LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

3 504

1 406

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

3 504

1 406

2.

Izdevumi kopā

3 504

1 406
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2.1.

Uzturēšanas izdevumi

3 504

1 406

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

3 504

1 406

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

2 995

1 406

2.1.1.1.1.

Atalgojums

2 413

1 133

2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

509

Dati nav salīdzināmi ar 2010. gada izpildi, jo šo apakšprogrammu atvēra tikai 2011. gada 3. ceturksnī.

3.2.4. Programma 62.00.00 „ERAF projektu un pasākumu īstenošana”
3.2.4.1. Apakšprogramma 62.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ERAF
finansējumu (2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksas valsts pamatbudžetā par
ERAF līdzfinansēto projektu īstenotāju – Valsts budžeta iestāžu – apstiprinātiem
izdevumiem.
19. tabula
Apakšprogrammas 62.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ERAF finansējumu
(2007-2013)” finansējums
2011. gads

Finanšu līdzekļi

2010. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Nr.p.k.

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

253 263

17 000 000

5 099 618

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

253 263

17 000 000

5 099 618

2.

Izdevumi kopā

253 263

17 000 000

5 099 618

2.1.

Kapitālie izdevumi

253 263

17 000 000

5 099 618

2.1.1.

Kapitālo izdevumu transferti

253 263

17 000 000

5 099 618

3.2.4.2. Apakšprogramma 62.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu
īstenošanu (2007-2013)”
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Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksa un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu.
20. tabula
Apakšprogrammas 62.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu (20072013)” finansējums
2011. gads
Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Finanšu līdzekļi

2010. gads
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

53 320 730

46 204 602

45 953 563

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

53 320 730

46 204 602

45 953 563

2.

Izdevumi kopā

53 320 730

46 204 602

45 953 563

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

36 917 065

37 400 680

37 400 677

2.1.1.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1 988 220

2 253 794

2 253 793

2.1.2.

Uzturēšanas izdevumu transferti

34 928 845

35 146 886

35 146 884

2.2.

Kapitālie izdevumi

16 403 665

8 803 922

8 552 886

2.2.1.

Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem

16 403 665

8 803 922

8 552 886

Nr.p.k.

3.2.5. Programma 63.00.00 „ESF projektu un pasākumu īstenošana”
3.2.5.1. Apakšprogramma 63.02.00
finansējumu (2007-2013)”

„Atmaksa

valsts

budžetā

par

ESF

Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF
līdzfinansēto projektu īstenotāju – Valsts budžeta iestāžu – apstiprinātiem
izdevumiem.
21. tabula
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Apakšprogrammas 63.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ESF finansējumu
(2007-2013)” finansējums
2011. gads
Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

Finanšu līdzekļi

2010. gads
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

16 149 262

20 612 255

20 612 249

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

16 149 262

20 612 255

20 612 249

2.

Izdevumi kopā

16 149 262

20 612 255

20 612 249

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

16 149 262

20 612 255

20 612 249

2.1.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti

16 149 262

20 612 255

20 612 249

Nr.p.k.

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

3.2.5.2. Apakšprogramma 63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
kas paredzēts ESF līdzfinansēto projektu ieviešanai. VIAA apakšprogrammas
ietvaros ievieš trīs ESF līdzfinansētus projektus – „Nozaru kvalifikācijas sistēmas
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
(vienošanās
Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001),
„Profesionālās
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un
profesionālās
karjeras
turpināšanai”
(vienošanās
Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001), „Atbalsts izglītības pētījumiem”
(vienošanās Nr.2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001).
22. tabula
Apakšprogrammas 63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)” finansējums
2011. gads

Nr.p.k.
1.

Finanšu līdzekļi
Resursi izdevumu
segšanai

2010. gads
budžeta
izpilde, LVL
41 865

Apstiprināts
likumā par
valsts budžetu
kārtējam
gadam, LVL

VIAA budžeta
izpilde, LVL

863 499

646 089

40

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

41 865

863 499

646 089

2.

Izdevumi kopā

41 865

863 499

646 089

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

41 865

863 499

646 089

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai
skaitā:

1 024

515 801

298 391

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

1 024

191 758

67 106

2.1.1.1.1.

Atalgojums

825

152 852

54 380

2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

324 043

231 285

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

224 167

224 167

2.1.3.

Uzturēšanas izdevumu
transferti

123 531

125 531

40 841

3.2.5.3. Apakšprogramma 63.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF projektu
īstenošanu (2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksa un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu.
23. tabula
Apakšprogrammas 63.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu (20072013)” finansējums
2011. gads
Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

Finanšu līdzekļi

2010. gads
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

19 277 821

27 968 871

27 968 866

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

19 277 821

27 968 871

27 968 866

Nr.p.k.

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL
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2.

Izdevumi kopā

19 277 821

27 968 871

27 968 866

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

19 277 821

27 968 871

27 968 866

2.1.1.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

651 107

1 015 877

1 015 876

2.1.2.

Uzturēšanas izdevumu transferti

18 626 714

26 952 994

26 952 990

4. Personāls
Cilvēki ir svarīgākais VIAA stratēģiskais resurss, kas rada un attīsta VIAA
vērtības un nodrošina konkurētspēju valsts pārvaldē.
2011. gadā VIAA stratēģijā izvirzīto mērķu un funkciju īstenošanā piedalījās
124,8 darbinieki. VIAA 2011. gadā bija 137,8 amata vietas, tai skaitā 63 ierēdņu
amata vietas un 74,8 darbinieku amata vietas:



01.01.2011. – 114,4 darbinieki (amatu skaits VIAA 01.01.2011. – 123,4),
31.12.2011. – 124,8 darbinieki (amatu skaits VIAA 31.12.2011. – 137,8).
24. tabula
Ierēdņu un darbinieku mainība VIAA
Pieņemti

Ierēdņu/
Amata
darbinieku Ierēdņu/darbiGads vietu
skaits
nieku skaits
skaits
(kopā)
2011

137,8

124,8

28

Atbrīvoti
%
%
(no
(no
Vidējā
Ierēdņu/darbiamata
amata mainība
nieku skaits
vietu
vietu
%
skaita)
skaita)
18,2
21,4
15,6
12

2011. gadā VIAA kolektīvā darbu sāka 28 jauni darbinieki. Taču VIAA darba
apjoma kvalitatīvai veikšanai darbinieku skaits joprojām ir nepietiekošs. Turklāt visās
struktūrvienībās ievērojami palielinājusies darbinieku noslogotība.
Kopumā pagājušajā gadā darbu VIAA pārtrauca 15,6 darbinieki, no tiem 1 –
amata likvidēšanas dēļ, 5,3 – pamatojoties uz darbinieka un darba devēja savstarpēju
vienošanos, 5,3 – pēc paša vēlēšanās, trīs pārcelti darbā uz citu institūciju, viens –
darbinieka nāves dēļ.
VIAA darbinieku kolektīvs ir profesionāls, augsti kvalificēts un vērsts uz
pastāvīgu zināšanu un prasmju atjaunošanu. Cienot katra darbinieka individuālo
profesionalitāti un zināšanas, augstu tiek vērtētas spējas darboties saliedētā kolektīvā,
virzoties uz noteikto mērķi. Kvalitāte ir noteicošais faktors mērķu sasniegšanas
izvērtējumā. Kolektīva darbinieki ir eksperti izglītības sistēmas jomā Latvijā. VIAA
darbinieki specializējas vairākos darbības virzienos, strādā ar īpaši sarežģītiem
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jautājumiem, tajā skaitā ESF un ERAF, padziļināti pārzina vairākas nozares,
piemēram, izglītība (vispārējā, profesionālā, augstākā, mūžizglītība), zinātne (45
nozares un apakšnozares, kur tiek veikti fundamentālie, lietišķie pētījumi un
eksperimentālās izstrādnes), būvniecība, tajā skaitā projektēšana, ēku tehniskā
apsekošana, energoaudits. Līdz ar to jābūt ļoti labām zināšanām un izpratnei par
izglītības un zinātnes likumdošanu, tajā skaitā konkurences tiesībām, būvniecības
likumdošanu, kā arī zināšanām un izpratnei par darba tiesiskajiem pamatiem,
jāpārzina Publisko iepirkumu likums. Darbiniekiem nepieciešama pieredze projektu
vadībā vai kontroles jomā, grāmatvedībā vai auditā. Nepieciešamas zināšanas ES un
citu starptautiski finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā un uzraudzībā,
finanšu un grāmatvedības jautājumos.
57 VIAA darbinieki ir ieguvuši bakalaura grādu vai pabeiguši augstāko
mācību iestādi, vai ieguvuši 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību; 61
darbiniekam ir maģistra grāds. No tiem darbiniekiem, kuri jau ieguvuši bakalaura
diplomu, 3 turpina studijas maģistrantūrā. 2011. gadā 1 VIAA darbinieks turpināja
studijas doktorantūrā, 5 darbinieki turpināja studijas augstākajās mācību iestādēs, lai
iegūtu augstākās izglītības diplomu, 7 darbiniekiem ir vidējā izglītība, bet 1
darbiniekam ir pamatizglītība.
Darbinieku/ierēdņu izglītības jomas ir pakārtotas VIAA darbības specifikai.
2011. gadā gandrīz pusei VIAA strādājošo (47%) ir izglītība, kas iegūta ekonomikas
un vadības specialitātē.
25. tabula
VIAA personāla specialitāte
Specialitāte

2011. gads

Ekonomika, grāmatvedība, finanses
un vadība
Pedagoģija
Cita
Tiesību zinātne
Personāla vadība
Sabiedrības vadība
Datorvadība un datorzinātne
Komunikācijas zinātne
Filoloģija
Politikas zinātne
Psiholoģija
Dabas zinātne

47%
14%
12%
9%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
2%

Pārskata periodā VIAA strādāja 22 vīrieši un 103 sievietes. Personāla vidējais
vecums bija 37 gadi. Lielākoties VIAA strādāja darbinieki vecuma grupā no 30 līdz
39 gadiem.

43

60
50
40

2007.gads
2008.gads

30

2009.gads
2010.gads

20

2011.gads

10
0
18-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

1. attēls. Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām
Tā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina VIAA efektīvu darbību,
ir zinošas, profesionālas darbinieku komandas veidošana, liela uzmanība tika veltīta
darbinieku kvalifikācijas celšanai. 2011. gadā 86 VIAA darbinieki, kuru darbības
joma ir saistīta ar valsts pārvaldes politiku, ES struktūrfondu jautājumiem, ES
izglītības programmu, kā arī citu iniciatīvu un finanšu instrumentu īstenošanas
jautājumiem savu profesionālo kvalifikāciju paaugstināja, piedaloties konferencēs,
kursos, semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs. Darbiniekiem tika piedāvātas gan
pieejamās standarta mācības, gan Valsts kancelejas un citu institūciju organizētās
mācību iespējas, ES struktūrfondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros, kā arī
ārvalstu mācību komandējumi tiem, kuri pārvalda svešvalodas. Struktūrvienību
vadītājiem 2011. gadā bija iespēja papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās
iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai, piedaloties
līderības prasmju testēšanas un attīstības mācībās, izmantojot darbinieku kompetenču
audita rezultātus.
Pozitīvi vērtējama VIAA vadības un darbinieka tiešā vadītāja iesaistīšanās
personāla vadīšanā, kas liecina par pozitīvām attīstības tendencēm, jo personālvadībā
tiek iesaistīti dažādu līmeņu speciālisti un cilvēkresursu vadība nenotiek kā atsevišķs
process, bet gan tiek integrēta, pirmkārt, VIAA pamatdarbības procesos, otrkārt,
VIAA kopējā darbības un attīstības stratēģijā. Tādējādi personālvadības procesu
integrēšana VIAA stratēģiskajos un attīstības plānos palielina iespēju personālvadībai
orientēties uz atbalsta sniegšanu VIAA svarīgu procesu nodrošināšanā.
VIAA mērķis saistībā ar personāla darbības pilnveidi ir paaugstināt personāla
kvalifikāciju un veidot motivētu, darba devējam lojālu darba kolektīvu.
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5. Komunikācija ar sabiedrību
Ja 2010. gads komunikācijas jomā tika veltīts jaunu tēmu apguvei un
iekļaušanai ikdienas komunikācijā, tad 2011. gads iezīmējas kā sistematizēšanas un
strukturēšanas gads, kura laikā pievērsta būtiska loma darbu optimizēšanai.
Piemēram, pārskata periodā izstrādātas divas iekšējās kārtības („Kārtība, kādā Valsts
izglītības attīstības aģentūra nodrošina informācijas sniegšanu plašsaziņas
līdzekļiem” un „Kārtība, kādā ievieto un aktualizē informāciju Valsts izglītības
attīstības aģentūras mājas lapā”), kā arī „Valsts izglītības attīstības aģentūras ES
struktūrfondu krīzes komunikācijas plāns”. Būtisks jauninājums, kas palīdz gūt
vispusīgu priekšstatu par VIAA un tās administrēto programmu publicitāti, izvērtējot
mediju attiecību efektivitāti, ir jaunizstrādātā detalizētā mediju monitoringa sistēma.
Pārskata periodam zīmīga arī dažādu jaunu komunikācijas rīku izmēģināšana
un ieviešana ikdienas komunikācijā. Būtiskākie no tiem ir mediju kampaņas,
interaktīvie interneta rīki – e-kartes par vairāku VIAA administrēto programmu
rezultātiem, kā arī no VIAA kopīgās mājas lapas atdalītā un no jauna izstrādātā ES
struktūrfondu mājas lapa, kas balstīta uz jaunākajām tehnoloģijām, ar dažādu
vizualizācijas paņēmienu palīdzību būtiski atvieglojot informācijas uztveri.
Mājas lapa un interaktīvie interneta rīki
2011. gadā stiprināta VIAA mājas lapas kā komunikācijas kanāla loma saziņai
ar mērķgrupām. Mājas lapas aktualitāšu sadaļā publicētas 406 ziņas, kas ir par 64%
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Reizi nedēļā sagatavota mājas lapas aktualitāšu
apkopojumu jeb jaunumu lapa, kas tiek izsūtīta visiem VIAA mājas lapas
reģistrētajiem jaunumu saņēmējiem jeb abonentiem. Izvērtējot aktualitāšu nozīmību
un daudzumu, gada laikā izsūtītas 52 jaunumu lapas. Regulāras un mērķtiecīgas
komunikācijas rezultātā saņemto jautājumu skaits ir samazinājies par 29%. Sadaļās
„Jautājumi un atbildes” un „E-vēstules” saņemti 134 jautājumi un nodrošinātas
atbildes uz tiem.
26. tabula
Aktuālo jautājumu komunicēšana VIAA mājas lapas sadaļās 2011. gadā
Informatīvie bloki
1. VIAA
2. Struktūrfondi
3. Nordplus
4. EEZ un Norvēģijas finanšu
instruments
5. Šveices programma
6. Stipendijas
7. EAZVA
8. EMVC
9. Mūžizglītības programma*
10. Comenius

Ieraksti
sadaļā
Jaunumi
4
64
10
5
7
44
4
5
12
62

Ieraksti
Jautājumi
atbildes
0
4
1
1
1
5
0
0
0
11

sadaļā E-vēstules
un
7
4
1
1
1
5
0
0
0
2
45

11. Leonardo da Vinci
12. Erasmus
13. Grundtvig
14. Mācību braucieni
15. Žana Monē programma
16. Euroguidance
17. Eurydice
18. Erasmus Mundus
19. Tempus
20. Eiropa skolā
21. WorldSkills
22. Euroskills
23. Izglītības inovāciju projekti
KOPĀ

27
28
32
9
3
40
12
9
4
9
13
--3
406

5
11
14
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
103

0
3
4
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
31
134

(*)Mūžizglītības programmas kopīgās ziņas, kas attiecas uz visām apakšprogrammām.

Mājas lapas attīstības darbi 2011. gadā
Pārskata periodā būtisks ieguldījums veikts mājas lapas attīstīšanā, padarot to
mūsdienīgāku un ērtāk lietojamu VIAA mērķauditorijām. Ieviesti ne tikai dažādi
jauni funkcionālie risinājumi, bet arī būtiski uzlabots saturs. Piemēram, Eurydice
sadaļā izveidots 13 gadu Eurydice publikāciju arhīvs. Būtiski pārstrādāts saturs tādās
sadaļās kā EEZ un Norvēģijas finanšu instruments, Eiropa skolā, Boloņas process,
Izglītības inovāciju projekti, Šveices sadarbības programma, Tempus, Erasmus
Mundus, visu VIAA administrēto programmu semināru sadaļas un struktūrfondu
projektu konkursu rezultātu sadaļas.
Lai padarītu mājas lapas saturu pārskatāmāku, 2011. gadā veikta mājas lapas
satura analīze. Tās rezultātā ES struktūrfondu informatīvais bloks, kas būtiski ir
atšķīries no pārējām mājas lapas sadaļām gan satura, gan informācijas apjoma dēļ, ir
izdalīts no pārējā mājas lapas satura, un tam ir izstrādāta atsevišķa mājas lapa ES
struktūrfondi izglītībā un zinātnē www.sf.viaa.gov.lv. Tā funkcionalitāte ir piemērota
projektu īstenotājiem, līdz ar to uzskatāmā veidā prezentē 2007.-2013. gada perioda
rezultātus.
Pārskata periodā par 300 palielinājies reģistrēto lietotāju skaits elektroniskās
informācijas jeb jaunumu lapas saņemšanai, kopumā sasniedzot 2930 abonentus.
Salīdzinot ar 2010. gadu, būtiski pieaudzis apmeklējumu jeb vizīšu skaits (+42%), kā
arī unikālo apmeklētāju skaits (+46%). Turklāt mājas lapas lietotāji kļuvuši
mērķtiecīgāki, par ko liecina samazinājums apskatīto lapu rādītājā (-27%).
27. tabula
VIAA mājas lapas statistikas rādītāji 2011. gadā
Rādītājs
Vizīšu skaits

2011. gads
(skaits)
366 942

Procentuālās izmaiņas,
salīdzinot ar 2010. gadu
+42%
46

Apskatītās lapas
Unikālie apmeklētāji
Vidēji apskatītais lapu skaits
Vidēji lapā pavadītais laiks
Jaunu vizīšu skaits
Vizīšu skaits (vidēji dienā)

1 588 125
137 039

-27%
+46%

4.33
3:49
34.37%
1005

-5%
+4%
+0.45%
+43%

Statistikas dati rāda, ka VIAA mājas lapa gada laikā apmeklēta 366 942
reizes, viena apmeklējuma laikā apskatot 4,33 lapas. 2011. gadā apmēram trešā daļa
no vizītēm ir bijušas jaunas vizītes, vidēji dienā VIAA mājas lapu apmeklē 1005
interesenti.
28. tabula
Mājas lapas apmeklētāju dalījums pa programmām
Sadaļas
VIAA
ES struktūrfondi
Comenius
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Mācību braucieni
Žans Monē
Nordplus
EEZ
Šveices programma
Stipendijas
EAZVA
EMVC
NIID.lv
Euroguidance
Eurydice
Erasmus Mundus
Tempus
Eiropa skolā
Kopējās sadaļas

Vizīšu skaits
34 066
57 536
23 223
30 921
7 291
37 050
9 480
1 034
4 069
3 051
3 862
10 217
1 822
1 409
892
26 281
840
1 904
716
2 256
257 033

Interaktīvo interneta rīku izstrāde
Lai atraktīvākā un pārskatāmākā veidā atspoguļotu VIAA administrēto
programmu rezultātus, 2011. gadā ir izstrādāti 4 interaktīvie interneta rīki – e-kartes:
1) izveidota EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta e-karte, kurā atbilstoši
ģeogrāfiskajam izvietojumam apkopoti un atspoguļoti vairāk nekā 100 studentu
un izglītības darbinieku mobilitātes stāsti;
2) izstrādāta un ar VIAA iekšējo informācijas sistēmu (PVIS) savietota ES
struktūrfondu projektu rezultātu atspoguļojoša e-karte, kurā dažādos
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šķērsgriezumos atspoguļoti gan vispārīgie SF apguves rezultāti, gan to dalījums
pa reģioniem, pašvaldībām un projektu īstenotājiem, ļaujot iegūt vispusīgu
informāciju par visiem SF īstenotajiem un īstenošanas procesā esošajiem
projektiem;
3) pabeigti dizaina izstrādes un programmēšanas darbi divām Erasmus programmas
rezultātus un iespējas prezentējošām e-kartēm: „Erasmus Latvijā” un „Erasmus
Eiropā”.
Lai izstrādātos interneta rīkus padarītu plašāk lietojamus un brīvi pieejamus
jebkuram interesentam, tie ir izvietoti VIAA mājas lapā.
Projektu pieredzes stāsti
Izvērtējot pozitīvās atsauksmes par projektu pieredzes stāstiem, kas ļauj labāk
izprast programmu sniegtās iespējas, projektu īstenošanas gaitu, veiksmes un
neveiksmes, sniedzot pozitīvu ierosmi jaunām idejām, ir turpināta iepriekšējos gados
ieviestā prakse publiskot projektu īstenotāju pieredzes stāstus. To apjoms ir
palielinājies no 49 līdz 73, kas ir par 24 stāstiem vairāk nekā 2010. gadā. Visi
pieredzes stāsti tiek publicēti VIAA mājas lapā, par struktūrfondu tematiku – arī
struktūrfondu e-kartē.
29. tabula
Publiskotie pieredzes stāsti dalījumā pa programmām
Programma
ES struktūrfondi
Mūžizglītības programma
Comenius
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Mācību braucieni
Erasmus Mundus
Ārvalstu valdību stipendijas
Nordplus
KOPĀ

Skaits
26
15
4
14
3
5
1
2
3
73

Mediju attiecības un monitorings
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par VIAA pārziņā esošajām jomām,
to daudzveidību un plašajām iespējām, 2011. gadā ir sagatavotas un gan
nacionālajiem, gan reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 53 preses relīzes,
kas guvušas 717 rezonanses publikācijas. Dažādos plašsaziņas līdzekļos 2011. gadā
bijušas 45 VIAA iniciētas publikācijas/sižeti (proaktīvā komunikācija), un 62 mediju
ierosinātas publikācijas/sižeti par VIAA pārziņā esošiem jautājumiem (sniegtas
intervijas, atbildes uz žurnālistu jautājumiem – reaktīvā komunikācija).
No 2011. gada janvāra līdz maijam un no septembra līdz decembrim VIAA
sadarbojusies ar Latvijas Radio 2 raidījumu „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”, sagatavojot
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informāciju 54 raidījumiem: 26 – par struktūrfondu tematiku, 28 – par mūžizglītības
programmas tēmām.
Sagatavoti un publicēti 20 sludinājumi, sniegta informācija 56 rakstiem
ievietošanai 12 IZM elektroniskajos ziņu izdevumos.
Kopumā veikti 255 mediju monitoringi (preses publikāciju apskati). 2011.
gadā būtiski pilnveidots mediju monitorings un mediju attiecības, attīstot sadarbību ar
vairāku nacionālo plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem un redaktoriem. Salīdzinot ar
2010. gadu, būtiski palielināts proaktīvo mediju attiecību īpatsvars, iezīmējot arī
mediju kampaņas, piemēram, „WorldSkills 2011”, „Comenius nedēļa 2011”, ESF
projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (apakšaktivitātes 1.2.1.1.3. otrā
kārta) kampaņa „Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!”. Kampaņu ietvaros tika
veidots baneris sociālajā portālā www.draugiem.lv, kā arī radio džingls Eiropas Hītu
radio.
Monitoringa apskatā pievienots Latvijas interneta portālu un RSS monitorings
(WebRadar).
Informatīvie un reprezentatīvie materiāli
Nozīmīgs darbs ieguldīts, nodrošinot esošo un jauno VIAA darbības virzienu
informatīvo, metodisko un reprezentatīvo materiālu pieejamību. Kopumā sagatavoti
22 reprezentatīvie produkti un 51 informatīvais materiāls.
30. tabula
Informatīvie materiāli 2011. gadā
Nr. Nosaukums
Tirāža
VIAA
1.
Dokumentu mape
2000
2.
Sienas kalendārs
100
3.
Galda kalendārs
500
4.
Bloknots
1000
5.
Piezīmju papīrs
1500
6.
Reprezentatīvā karte
1200
Mūžizglītības programma
7.
Pētījums „Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta E-materiāls
pieteikumā plānotie mērķi?”
8.
Ielūgumi uz projektu kvalitātes balvas pasākumu „Spārni
150
2011”
9.
Diplomi projektu kvalitātes balvas pasākumam „Spārni 2011”
11
10. Ēdienkartes projektu kvalitātes balvas pasākumam „Spārni
50
2011”
11. Galda kartes projektu kvalitātes balvas pasākumam „Spārni
150
2011”
12. Dokumentu mape
3000
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13. Piezīmju papīrs A4
14. Piezīmju papīrs A5
15. Skrejlapa „ADAM/EST”
Comenius
16. Comenius skolu partnerības. Rokasgrāmata skolām
17. Divloču buklets „Comenius skolēnu individuālā mobilitāte”
18. Divloču buklets „Comenius skolu partnerības”
19. Divloču buklets „Comenius reģionālās partnerības”
Leonardo da Vinci
20. Trīsloču buklets „Leonardo da Vinci. Projekti profesionālajā
izglītībā”
Erasmus
21. Divloču buklets „Erasmus – izglītojies citādāk”
Euroguidance
22. Divloču buklets „Atver durvis mācībām, atpūtai un darbam
Eiropas Savienībā”
23. Skrejlapa „Braukt vai nebraukt”
24. Karjeras ziņas 1.Nr.
25. Karjeras ziņas 2.Nr.
26. „Sociodinamiskā konsultēšana. Praktiska pieeja nozīmes
veidošanai”
27. Skrejlapa „Study in Latvia”
28. Bloknots
29. Dokumentu vāki
30. Brošūra „Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās”
31. Skrejlapa Euroguidance/Ploteus
32. Informatīvā lapa „Izglītības koks”
NIID.lv
33. Skrejlapa-grāmatzīme
34. Skrejlapa
Eurydice
35. Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā. Polija
36. „Lasītprasmes mācīšana Eiropā: mērķi, politika, risinājumi”
37.
„Pieaugušo iespējas formālajā izglītībā: politika un prakse
Eiropā”
38.
„Pamatdati par IKT izmantojumu izglītībā un inovāciju
veicināšanā Eiropā”
EAZVA
39. Divloču buklets „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
40. EAZVA diplomi
Eiropas skolā
41. Skrejlapa „Eiropa skolā”
42. Plakāts „Eiropa skolā”
EEZ/NO
43. Dokumentu mape
Struktūrfondi
44. Semināru mapes

1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
5000
1000
1000
E-materiāls
5000
1000
1000
300
6000
6000
4000
6000
500
E-materiāls
E-materiāls
E-materiāls
500
5
4000
2
110
300
50

45. Apdrukāta mape/reģistrs ar šķirkļiem
46. Mape-kaste ar CD+R
47. Piezīmju papīrs
VIAA īstenotie projekti
48. Uzlīmes ESF projektam
49. Ziņu izdevums ESF projektam
50. Dokumentu mape
51. Dokumentu mape

120
120
300
100
1000
1000
200

Speciālie pasākumi un reģionālā komunikācija
2011. gadā ir īstenoti vairāki nozīmīgi speciālie pasākumi. Nodrošināta VIAA
dalība starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2011”; saglabāts iepriekšējā gadā
izstrādātais dizains, tehniskais risinājums, taču pārstrādāts vēstījumu saturs,
pievienojot informāciju par Nordplus programmu.
Nodrošināta VIAA dalība EK Pārstāvniecības Latvijā rīkotajās reģionālās ES
informācijas dienās 10 Ziemeļvidzemes un Latgales pilsētās;
 nodrošināta VIAA dalība Eiropas dienas dārza svētkos 2011. gada 8. maijā;
 ES Jaunatnes nedēļas ietvaros nodrošinātas eirologa konsultācijas ES mājas
atvērto durvju dienā 2011. gada 17. maijā. VIAA konsultēja jauniešus par
viņiem aktuālām iespējām.
Pārskata periodā organizēta jau par tradīciju kļuvusī ES Mūžizglītības
programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2011” pasniegšanas ceremonija, kas
2011. gadā pirmo reizi ietvēra jaunas nominācijas, pārstāvot visas Mūžizglītības
programmas apakšprogrammas, ne tikai Leonardo da Vinci. Turklāt pasākumam tika
izstrādāts īpašs scenārijs un oriģinālbalva, lai padarītu to īpaši svinīgu.
2011. gadā Latvijā noorganizētas kopīgās mācības Baltijas un Ziemeļvalstu
radniecīgo aģentūru komunikācijas speciālistiem, kas strādā ar ES Mūžizglītības
programmas jautājumiem. Piesaistot zinošus nozares ekspertus, gan Latvijas, gan
Baltijas un Ziemeļvalstu kolēģiem divu dienu praktiskajās mācībās bija iespēja iegūt
noderīgas zināšanas par tēmu „Becoming an influencer through communication:
Individual and organizational paradigm”.
Pārskata periodā pirmo reizi Latvijas pārstāvji piedalījās starptautiskajā
profesionālās meistarības konkursā jauniešiem „WorldSkills 2011”, kas norisinājās
Londonā, Lielbritānijā. Dalībai šajā pasākumā izstrādāta korporatīvā identitāte
Latvijas delegācijai. Balstoties uz to, izstrādāti gan parādes, gan darba apģērbi, kā arī
reprezentatīvie materiāli. Izplānota un īstenota mediju kampaņa ar tiešajām
reportāžām no sacensību norises vietas.
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6. Plāni nākamajam gadam
6.1. Darbības virziens: Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda
finansēto ESF projektu īstenošanas vadība
2012. gadā VIAA plāno veikt projektu pārbaudes 2004.-2006. gada plānošanas
perioda projektu īstenošanas vietās, tādējādi nodrošinot projektu uzraudzību, finanšu
vadību un kontroli otrā līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā.
6.2. Darbības virziens: „Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” (ESF un ERAF)
Līdz 2012. gada 2. aprīlim VIAA ir noslēgusi 730 vienošanās/līgumus ar
finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu. No tiem 180 ir ESF projekti, 550 –
ERAF projekti. 175 projekti ir jau pabeigti, no tiem ESF – 7, ERAF – 168. Kopumā
2012. gadā plānots noslēgt aptuveni 50-60 vienošanās/līgumus, bet līdz visa
plānošanas perioda noslēgumam VIAA plāno administrēt kopumā 780-800
struktūrfondu projektus.
2012. gadā plānots slēgt līgumus/vienošanās ESF un ERAF aktivitāšu ietvaros
apstiprinātajiem projektiem, galvenokārt zinātnes un profesionālās izglītības jomā, kā
arī nodrošināt īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un kontroli.
2012. gadā tiks veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās vidēja riska ESF
projektiem, kuru pārbaudes 2011. gadā tika atliktas un pārceltas, par prioritāti nosakot
maksājumu pieprasījumu un ziņojumu pārbaudes.
6.2.1. VIAA īstenotie struktūrfondu projekti
2012. gadā VIAA kopā ar sadarbības partneriem aktīvi īstenos divus 2010. gadā
uzsāktos ESF projektus – „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” un „Profesionālās izglītības
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās
karjeras turpināšanai” – un 2011. gadā sākto ESF projektu „Atbalsts izglītības
pētījumiem”.
ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” gaitā 2012. gada 19. janvārī organizēta
konference „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”, kurā
vienkopus nozaru, biznesa pārstāvji, darba devēju un darba ņēmēju organizācijas
dialogā ar ministriem un valsts institūciju vadošajiem darbiniekiem diskutēja par
savām vīzijām profesionālās izglītības kontekstā un svarīgākajiem veicamajiem
uzdevumiem biznesa vides līdzdalības un sadarbības ar izglītības nozari
nostiprināšanā. Uz konferenci bija aicināti visu 3-pušu nozaru ekspertu padomju
locekļi, tajā skaitā valsts pusi pārstāvošo iesaistīto ministriju amatpersonas, darba
devēju pusi pārstāvošie uzņēmumu vadītāji un nozaru profesionālo organizāciju
līderi, darba ņēmēju pusi pārstāvošie uzņēmēji un darbinieki, profesionālo izglītības
iestāžu un koledžu vadītāji, ministriju vadība un izglītības un zinātnes, labklājības un
ekonomikas ministri. 2012. gadā ir plānots izstrādāt 5 profesionālās izglītības
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programmu moduļus, lai nodrošinātu profesionālās izglītības satura kvalitāti.
Profesionālās izglītības programmu moduļu mērķis ir radīt elastīgu, pēctecīgu,
kvalitatīvu mācību saturu, kas ietver gan valsts profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības, gan vispārējās vidējās izglītības standartā definētos stratēģiskos
mērķus un galvenos uzdevumus, gan nozaru profesiju standartos nodefinētās
atbilstošās kompetences mūžizglītības kontekstā. 2012. gadā projekta sasniegto
rezultātu pieejamības nodrošināšanai tiks izveidota e-vide, vienotai izpratnei par
nozaru kvalifikācijas sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti sadarbojoties
sociālajiem un sadarbības partneriem. E-vidē turpmāk būs iespējams iegūt
informāciju par nozari, tās profesionālās kvalifikācijas struktūru, profesiju
standartiem, profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām, sākotnējās profesionālās
izglītības un profesionālās tālākizglītības programmām, profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu saturu, ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču
novērtēšanas iespējām. 2012. gadā plānots uzsākt izstrādāt vai aktualizēt 80 profesijas
standartus un/vai profesionālo kvalifikācijas pamatprasības.
ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un
kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” gaitā plānots,
ka 2012. gadā profesionālo kvalifikāciju būs ieguvušas 104 ieslodzījumā esošas
personas, 50 ieslodzīto ar zemām pamatprasmēm apgūs lasīšanu, rakstīšanu,
matemātiku un sociālās prasmes. 2012. gadā turpināsies profesionālās tālākizglītības
programmu īstenošana ieslodzījuma vietās. Pēc atbilstošas iepirkuma procedūras
veikšanas 2012. gada vasarā tiks īstenotas profesionālās pilnveides izglītības
programmas vairākās ieslodzījuma vietās. Ņemot vērā iepriekšējo mācību gadu
pieredzi, tiek plānots, ka 2012. gadā profesionālo izglītību iegūs 70-80% no
2011./2012. mācību gadā uzņemtajiem audzēkņiem. IZM precizēja un PINTSA
saskaņoja sarakstu par profesionālās izglītības programmām, kurās profesionālās
izglītības iestādes 2012. gadā var veikt audzēkņu uzņemšanu mācībām 1 un 1,5gadīgajās grupās.
SF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” gaitā Latvija piedalīsies 2012. un
2015. gada novērtējumos (OECD PISA 2012, OECD PISA 2015). Projekts nodrošina
Latvijas dalību arī OECD organizācijas Starptautiskajā mācību vides pētījumā
(TALIS 2013), kurā tiks iegūta informācija par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju
ietekmi uz skolēnu mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā. Viens no
svarīgākajiem TALIS 2013 uzdevumiem ir veidot saiti starp skolotāju praksi un
skolēnu sasniegumiem OECD Skolēnu sasniegumu novērtēšanas programmā PISA
2012. Pētījumā piedalās 30 pasaules valstis, iesaistot dažādu izglītības iestāžu
skolotājus. Dalība OECD TALIS programmā Latvijai ir ļoti nozīmīga, ievērojot mūsu
valsts centienus paplašināt un nostiprināt savu sadarbību ar OECD, kā arī OECD un
Eiropas Savienības ciešāku sadarbību izglītības kvalitātes pilnveides jomā, balstoties
uz starptautiskajiem salīdzinošajiem izglītības pētījumiem. Pētījums paredzēts
izglītības sistēmu kvalitātes novērtēšanai starpvalstu mērogā. Projektā plānoti divi
Āzijas-Eiropas sadarbības Mūžizglītības foruma pētījumi – „Pedagogu profesionālo
kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības
reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” un „Jaunu izaicinājumu un to
risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi)
iesaistīšanos (atgriešanos) mācīšanās procesā”.
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6.3. Darbības virziens: ES Mūžizglītības programma
VIAA ES Mūžizglītības programmas departaments 2012. gadā plāno maksimāli
izmantot tās iespējas, ko sniedz visu ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammu
atrašanās zem viena – VIAA – jumta, piedāvājot visplašākajam interesentu lokam
iespēju izglītoties visa mūža garumā.
6.3.1. Leonardo da Vinci programma
31. tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
2012.
1. Sabiedrības informēšana par Leonardo da Vinci piedāvātajām iespējām un
projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

8

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Leonardo da Vinci

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

240

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

136

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

273

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

21

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.2. Comenius programma
32. tabula
Comenius programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2012.

1. Sabiedrības informēšana par Comenius piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

6
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1.2.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Comenius

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

665

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

254

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

440

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

6

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

15

6.3.3. Erasmus programma
33. tabula
Erasmus programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2012.

1. Sabiedrības informēšana par Erasmus piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

2

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Erasmus

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

56

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

54

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

107

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

8

6.3.4. Grundtvig programma
34. tabula
Grundtvig programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
55

Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2012.

1. Sabiedrības informēšana par Grundtvig piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

4

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Grundtvig

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

350

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

55

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

120

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

8

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.5. Caurviju programmas Mācību braucieni
35. tabula
Mācību braucienu Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2012.

1. Sabiedrības informēšana par Mācību braucienu piedāvātajām iespējām un
projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

6

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

-

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Mācību braucieniem

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

85

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

34

3. Projektu vadība
56

3.1.

Administrējamo projektu skaits

40

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.6. Erasmus programmas centralizētās aktivitātes un Žana Monē (Jean
Monnet) programma
2012. gadā VIAA turpinās sagatavot un sniegt informāciju Latvijas
augstskolām par iespēju piedalīties Erasmus programmas centralizētajās aktivitātēs
un Žana Monē programmā, kā arī regulāri aktualizēs informāciju attiecīgajās VIAA
mājas lapas sadaļās saskaņā ar no EACEA saņemto informāciju.
6.4. Darbības virziens: Erasmus Mundus un Tempus sadarbības un mobilitātes
programmas īstenošana augstākajā izglītībā
2012. gadā VIAA turpinās sagatavot un sniegt informāciju Latvijas
augstskolām par iespēju piedalīties Erasmus Mundus un Tempus programmā,
nodrošinās individuālās konsultācijas Latvijas augstskolu pārstāvjiem par
praktiskajiem aspektiem dalībai Erasmus Mundus un Tempus programmā, kā arī
regulāri aktualizēs informāciju attiecīgajās VIAA mājas lapas sadaļās saskaņā ar no
EACEA saņemto informāciju.
2012. gadā VIAA turpinās iesākto dalību Nacionālo aģentūru starptautiskajos
projektos „Erasmus Mundus Active Participation – 2” un „Asemundus” ar mērķi
paaugstināt Latvijas augstskolu kapacitāti dalībai Erasmus Mundus programmā, kā
arī veicinās Latvijas augstskolu sadarbību (kopīgas studiju programmas, studentu un
pasniedzēju mobilitāte u.c.) ar Āzijas valstu augstākās izglītības institūcijām.
6.5. Darbības virziens: Boloņas procesa darbības nodrošināšana
2012. gadā VIAA turpinās projekta „National Teams of Bologna Experts
2011-2013, Latvia” īstenošanu saskaņā ar apstiprināto projekta aktivitāšu plānu, kā
arī regulāri nodrošinās attiecīgās VIAA mājas lapas sadaļas papildināšanu ar aktuālo
informāciju. Tiks turpināts arī aktualizēt Boloņas procesa Latvijas interneta bibliotēkā
(http://www.aic.lv/bolona/) pieejamos resursus.
6.6. Darbības virziens: EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu apsaimniekošana



2012. gadā plānots:
nodrošināt grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu
shēma” ietvaros īstenoto projektu pēcuzraudzību;
iesniegt komentārus IZM par ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulēs EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
īstenošanu 2009.-2014. gada plānošanas periodā;
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izstrādāt VIAA iekšējos noteikumus, kas reglamentē EEZ finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta administrēšanu 2009.2014. gada plānošanas periodā;
sadarbībā ar IZM piedalīties atklāšanas konferences organizēšanā;
izsludināt pirmo projektu pieteikumu konkursu 2012. gada beigās.

6.7. Darbības virziens: Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēmu
„Stipendiju fonds” un „Šveices pētnieki Latvijā” īstenošana







2012. gadā:
plānota dalība Rīcības komitejas (Steering Committee) sanāksmē 2012. gada
martā par Šveices Stipendiju fonda 2011. gada 1. septembra konkursa
rezultātiem;
tiks nodrošināta VIAA funkciju izpilde saistībā ar trešo Šveices Stipendiju
fonda konkursu Latvijai – informācijas izplatīšana, interesentu konsultēšana,
projektu iesniegumu administratīvās atbilstības pārbaude, punktu piešķiršanas
Latvijā koordinēšana u.c.;
tiks nodrošināta informācijas izplatīšana par grantu shēmas „Šveices pētnieku
aktivitātes Latvijā” īstenošanas nosacījumiem;
tiks organizēti divi projektu pieteikumu konkursi grantu shēmas „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā” ietvaros;
tiks nodrošināta VIAA funkciju izpilde saistībā ar grantu shēmas „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanu.

6.8. Darbības virziens: Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības
programmas Nordplus īstenošana






2012. gadā:
programmai tiek mainīts (vienkāršots) nosaukums uz – Nordplus programma
– un apstiprināts jaunais programmas darbības periods no 2012. līdz 2015.
gadam. Līdz ar to VIAA plāno organizēt vairākus lielus informatīvos
seminārus, lai skaidrotu interesentiem programmas jauno uzbūvi, veiktās
izmaiņas, kā arī iepazīstinātu ar jaunu apakšprogrammu valodu apguvei. 2012.
gadā projektu pieteikumiem iesniegšanas termiņš ir 1. marts. Pēc projektu
pieteikumu iesnieguma termiņa plānots izvērtēt iesniegtos projekta
iesniegumus, kā arī piedalīties četru apakšprogrammu projektu izvērtēšanas
sanāksmēs;
lai pastiprināti popularizētu programmas jauno periodu, 2012. gadā Nordplus
programma tiks pārstāvēta ikgadējā izstādē „Skola 2012” VIAA stendā;
2012. gada rudenī tiks izsludināts kārtējais konkurss pieteikumu iesniegšanai
uz sagatavošanas vizītēm Jauniešu un Pieaugušo apakšprogrammās;
notiks pastāvīgs interesentu konsultēšanas darbs un piedalīšanās VIAA
organizētajos informatīvajos semināros.

6.9. Darbības virziens: Ārvalstu stipendiju administrēšana
2012. gadā:
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tiks nodrošināta informācija par citu valstu piedāvātajām stipendijām Latvijas
studentiem;
pēc ārvalstu institūciju lūguma tiks vākti, izvērtēti, nosūtīti stipendiju
piedāvātājiem Latvijas studentu un akadēmiskā personāla iesniegumi ārvalstu
stipendiju saņemšanai. Tiks informēti tie kandidāti, kuriem stipendijas
piešķirtas, apkopota statistika.

Latvijas stipendiju administrēšana
2012. gadā:
 tiks izstrādāti un saskaņoti ar IZM divi VIAA iekšējie normatīvie akti par
Latvijas stipendiju administrēšanu („Ārvalstu valdību stipendiju un Latvijas
stipendiju kandidātu vērtēšanas komisijas nolikums” un „Stipendiju
ārzemniekiem pētniecībai un dalībai vasaras skolās piešķiršanas kārtība”);
 tiks izplatīta informācija par Latvijas stipendijām, ievietojot to VIAA mājas
lapā (angļu valodā) un nosūtot attiecīgo ārvalstu partnerinstitūcijām, par
izglītību atbildīgajām ministrijām un šo valstu vēstniecībām, kā arī informētas
Latvijas augstākās izglītības institūciju par starptautisko sadarbību atbildīgās
nodaļas;
 tiks konsultēti ārvalstu studenti, pētnieki, klātienē, pa telefonu, elektroniskajā
sarakstē; tiks pieņemti to ārzemnieku dokumenti, kas piesakās Latvijas
stipendijas saņemšanai, tie tiks izvērtēti administratīvi, pēc tam vērtēšanas
komisija veiks visu iesniegumu kvalitatīvo vērtēšanu un pieņems lēmumu,
kam tiks piešķirta Latvijas stipendija. Notiks rezultātu apkopošana, kandidātu
un Latvijas augstskolu informēšana par rezultātiem;
 tiks slēgti līgumi ar Latvijas augstākās izglītības institūcijām par finansējuma
piešķiršanu ārzemniekiem studijām, pētniecībai, dalībai vasaras skolās, tiks
sniegtas konsultācijas un palīdzība Latvijas augstākās izglītības institūcijām
jautājumos, kas saistīti ar Latvijas stipendijām;
 tiks analizētas Latvijas augstākās izglītības institūciju atskaites par iepriekšējā
akadēmiskā gada ārzemnieku – Latvijas stipendijas saņēmēju – studijām un
pētniecību Latvijā.
6.10. Darbības virziens: Karjeras atbalsta īstenošana Latvijas izglītības sektorā,
EK informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance programmas darbības
nodrošināšana Latvijā, dalība starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības
konkursā EuroSkills 2012, dalība Eiropas izglītības sistēmu informācijas tīklā
Eurydice, mājaslapas Studyinlatvia.lv uzturēšana
IKAD 2012. gadā, uzturot Nacionālo izglītības iespēju datubāzi un īstenojot EK
informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance programmu, turpinās sniegt
informatīvo un metodisko atbalstu izglītības iespēju meklētājiem un karjeras
izglītības īstenotājiem vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, organizējot
informatīvos un mācību seminārus pedagoģiskajiem darbiniekiem par mūsdienīgām
karjeras izglītības metodēm, jo īpaši darbā ar riska grupu jauniešiem un vecākiem.
Karjeras atbalsta sistēmā iesaistīto dalībnieku vajadzībām plānots izstrādāt un
publicēt dažādus informatīvos materiālus (astoņus) par inovācijām Latvijā un Eiropas
valstīs. Turpināt darbu pie multimediju informatīvā līdzekļa „Profesiju pasaule” jaunu
„objektu” satura un vizualizācijas izstrādes. Turpināt sadarbību ar desmit
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reģionālajām bibliotēkām, lai popularizētu un skaidrotu VIAA sniegtos
pakalpojumus, jo īpaši karjeras atbalsta, plašākai sabiedrībai reģionos. Plānots veikt
karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas, lai
uzlabotu karjeras atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju sadarbību
sistēmas pilnveidei, organizējot vismaz trīs Sadarbības padomes darba sēdes.
Sadarbības veicināšanai starp izglītības un nodarbinātības sektoriem reģionos,
izpratnes līmeņa uzlabošanai par karjeras atbalsta lomu tajā, plānots organizēt
pasākumu „Karjeras nedēļa” piecās Latvijas pilsētās.
Plānots turpināt pilnveidot Nacionālās izglītības iespēju datubāzes NIID.LV
saturu par izglītības iespējām Latvijā. Plānots papildināt datubāzi NIID.LV ar ESF
projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” e-vides moduli, kas sniegs informāciju par
projekta ietvaros izstrādātajām profesionālajam kvalifikācijām un par izglītības
iespējām šo kvalifikāciju apguvei. Tiks pārveidots datubāzes NIID.LV savietojums ar
jauno EK Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras portālu EQF/PLOTEUS. Plānots
publiskot ar interaktīvo mājas lapu „Profesiju pasaule”, kuras mērķis ir paplašināt
skolēnu priekšstatus par profesiju/amatu daudzveidību un sniegt informāciju par
darba saturu un prasībām pret šajās profesijās vai amatos strādājošiem. IKAD
turpinās popularizēt tā uzturētos interneta vides produktus NIID.LV, „Profesiju
pasaule”, studyinlatvia.lv, kā arī informēs lietotājus par EK portāla EQF/PLOTEUS
sniegtajām iespējām.
2012. gadā plānots paplašināt sadarbību ar augstskolām studentu karjeras
pakalpojumu attīstīšanai, studiju programmas „Karjeras konsultants” maģistrantiem,
aktualizēt informatīvo materiālu saturu karjeras konsultantu, karjeras izglītības
īstenotāju un informācijas meklētāju vajadzībām Euroguidance mājas lapā, lai
sekmētu jauniešu mobilitāti izglītības ieguves nolūkā un ES politikas tendencēm
karjeras atbalsta jautājumos.
EK Eurydice tīkla programmas ietvaros plānots piedalīties izglītības pētījumos
(pārskatos), sagatavojot informāciju par situāciju Latvijā un atjaunojot informāciju
jau iepriekšējos gados izstrādātajos materiālos un datubāzēs, kā arī tulkot un izdot
Eurydice tīkla apkopotos pārskatus, organizēt informatīvos seminārus izglītības
sistēmas darbiniekiem un studentiem par Eurydice tīkla pētījumu rezultātiem.
2012. gadā Eurydice Latvijas nodaļa būs iesaistīta Latvijai paredzēto nacionālo
rekomendāciju gatavošanā izglītības jomā Eiropas semestra ietvaros. Eiropas
semestris ir ES izveidots instruments politikas novērošanai dažādās jomās ES
dalībvalstīs.
6.11. Citi darbības virzieni
6.11.1. Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē
2012. gadā VIAA izsludinās projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme
valodu apguvē”. Konkursa mērķis ir veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu
apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā. Iniciatīvas būtība ir kampaņveidīgi
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meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu
apguves metodes un paņēmienus.
Konkursam varēs pieteikties fiziskās un juridiskās personas, kas īsteno valodu
apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas.
Konkursa tematiskās prioritātes 2012. gadam tiek saskaņotas un tiks paziņotas
konkursa izsludināšanas dienā, kas ir plānota maija beigās.
Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un
apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma.
6.11.2. Eiropa skolā
2012. gadā VIAA turpinās tradīciju, rīkojot bērnu un jauniešu radošo darbu
konkursu „Eiropa skolā”. Bērniem vecumā no 6 līdz 20 gadiem būs iespēja paust
savu izpratni par kādu no konkursa tēmām: „Ko es varu iemācīties no gados
vecākiem cilvēkiem?” un „Kā es varu palīdzēt gados vecāka cilvēka ikdienu padarīt
interesantāku?”. 2012. gada konkursa darbu tēmas ir noteiktas saskaņā ar Eiropas
2012. gada moto „Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret
kultūras dažādību Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un
demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko
attieksmi un pamatvērtības par Eiropu un dzīvi daudzkulturālā sabiedrībā.
6.11.3. Izglītības inovācijas projekti izglītībā
2012. gadā VIAA jau otro gadu plāno izsludināt pieteikšanos projektu
konkursam inovāciju īstenošanai izglītībā. Konkursu plānots izsludināt 2012. gada 2.
ceturksnī, tiklīdz IZM būs saskaņojusi VIAA iesniegtās prioritātes un atbalstāmās
aktivitātes 2012. gadam un būs apstiprināts konkursa nolikums.
6.12. Finanšu saistības
36. tabula
Plānotās VIAA finanšu saistības 2012. gadam

Apakšprogrammas kods, nosaukums, projekta
nosaukums, finanšu avoti
62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF
finansējumu (2007-2013):
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par

Plānotie finanšu līdzekļi
2012. gadam saskaņā ar
likumā par valsts budžetu
kārtējam gadam noteikto
(tūkst. latu)
12 000
12 000
43 152
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ERAF projektu īstenošanu (2007-2013):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF
finansējumu (2007-2013):
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)” (projekti
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana” , „Profesionālās izglītības
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”,
„Atbalsts izglītības pētījumiem”)
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par
ESF projektu īstenošanu (2007-2013):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013) (projekts „VIAA tehniskās
palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2010.
gada periodam”):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.07.00 ES, starptautiskās sadarbības programmu
un
inovāciju
izglītības
jomā
īstenošanas
nodrošināšana:
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma
Izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma
Izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
72.07.00 „Grantu shēmas „Šveices zinātnieku
aktivitātes Latvijā” īstenošana”
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

43 152
6 547
6 547

3 125
3 125
13 192
13 192

1 383
1 383
15 274
10 038
3 236
2 000
2 086
430
1 506
150
68
68
62

37. tabula
VIAA resursu sadalījums pa darbības virzieniem 2012. gadā
% no
apakšprogrammu
kopējā finanšu
apjoma

Plānotais
iesaistīto
darbinieku
skaits

Sadarbības iestādes funkciju nodrošināšana ES
struktūrfondu vadībā

78

77

ES Mūžizglītības programmas īstenošanas
nodrošināšana

16

25

0.5

8

1

24

0.25

0.5

0.25

4

izglītības inovācijas projekti, Nordplus pasākumi, Eiropas Moderno
valodu centra pasākumi, „Eiropa skolā” pasākumi, Projekta „National
Teams of Bologna Experts” pasākumi)

1

4.5

ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas
izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana”, „Profesionālās izglītības
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” un
„Atbalsts izglītības pētījumiem” īstenošana

3

7

100

150

Darbības virziens

Informācijas un karjeras atbalsts
Atbalsta funkcijas VIAA darbības virzienu
nodrošināšanai
Grantu shēmas „Šveices zinātnieku aktivitātes
Latvijā” īstenošana
Euroguidance un Eurydice īstenošana
Ārējās sadarbības un korporatīvās vadības
īstenošana (tai skaitā Ārvalstu stipendiju īstenošanas pasākumi,

Kopā
6.13. Komunikācija un publicitāte

2012. gadā plānots:
 mainīt sadarbību ar Latvijas Radio 2: līdzšinējā sadarbības modeļa vietā par ES
struktūrfondu un Mūžizglītības programmas tēmām stāstot raidījumā „Mūžu
dzīvo, mūžu mācies”, nevis raidījumā „Eiropas josta”;
 turpināt sadarbību ar Latvijas Televīzijas raidījumu „Eirobusiņš” struktūrfondu un
mūžizglītības projektu daudzveidības atspoguļošanā;
 īstenot vairākas komunikācijas kampaņas: „EuroSkills 2012”, „Comenius nedēļa
2012”, ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un
kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”
(apakšaktivitātes 1.2.1.1.3. otrā kārta) kampaņu „Iegūsti profesiju gada vai
pusotra laikā!”, „Erasmus 25. gadadiena” u.c.;
 uzturēt augstu mediju interesi par VIAA darbību un tās administrētajām
programmām; sabalansēt proaktīvo publikāciju apjomu pa VIAA administrētajām
programmām;
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uzlabot mediju monitoringa tehnisko izpildi, samazinot mehāniskā darba
īpatsvaru;
optimizēt informatīvo materiālu apjomu, mērķtiecīgi sasaistot ar 2012. gada
plānotajiem pasākumiem;
izstrādāt un precizēt vizuālo identitāti un tās vadlīnijas visām VIAA
administrētajām programmām;
akcentēt VIAA komunikācijā Nordplus programmas sniegtās iespējas, palielinot
programmas atpazīstamību un projektu pieteikumu skaitu;
palielināt projektu pieredzes stāstu apjomu un veicināt projektu īstenotāju
līdzdalību to tapšanā;
veikt mājas lapas satura pārstrādi gan latviešu, gan angļu valodas versijās;
iedzīvināt jaunizstrādāto struktūrfondu mājas lapu, popularizējot to VIAA
mērķgrupās;
pārstrādāt VIAA mājas lapu un izvērtēt mājas lapas lietojamību;
iedzīvināt VIAA komunikāciju sociālajos medijos;
attīstīt un pilnveidot jau esošos interaktīvos rīkus – projektu e-kartes.
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1. pielikums
VIAA organizatoriskā struktūra1

1

2012. gada 2. janvārī.
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