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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1.

Fonda juridiskais statuss

Izglītības inovācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir izveidots ar likumu „Izglītības
inovācijas fonda likums”, ko pieņēmusi Latvijas Republikas Saeima 2002. gada
20.novembrī. Likums stājās spēkā 2005.gada 1.janvārī.
Fonda darbību regulē 2007.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 424
„Izglītības inovācijas fonda nolikums”.
Fonds ir juridiska persona – publisks nodibinājums. Fondu pārvalda Ministru
kabineta apstiprināta fonda padome.
1.2.

Fonda darbības mērķis

Fonda darbības mērķis ir veicināt izglītības attīstību valstī atbilstoši vienotai
valsts politikai un stratēģijai, finansiāli atbalstot izglītības inovācijas projektus
un piešķirot mūža stipendijas izciliem izglītības darbiniekiem par mūža
ieguldījumu izglītībā.
1.3.

Atbalstāmie darbības virzieni

Fonds finansiāli atbalsta projektus, kas:
 Veicina jaunāko zinātnes atzinumu un moderno tehnoloģiju ieviešanu un
izmantošanu izglītības procesā;
 Veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus
izglītības attīstības jomā, tai skaitā mācību programmu un mācību satura
metodiskā nodrošinājuma, jaunu mācību līdzekļu izstrādes un
aprobācijas, kā arī pedagoģijas inovāciju jomā;
 Veicina izglītības programmu satura attīstību un pilnveidi un sekmē
mācīšanās iespēju nodrošināšanu ikvienam mūža garumā;
 Veicina starptautisko radošo sakaru attīstīšanu un Latvijas izglītības
sistēmas integrāciju pasaulē;
 Popularizē Latvijas izglītības sasniegumus ārvalstīs.
1.4.

Fonda veicamie uzdevumi

Fonda veicamie uzdevumi ir:
 Piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus izglītības inovācijas
projektu (turpmāk — projekti) īstenošanai un mūža stipendijām izciliem
izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā;
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 Izstrādāt metodiskos norādījumus projektu sagatavošanai un
pieteikšanai;
 Noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus projektu izvērtēšanai;
 Organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;
 Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par projektu
īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;
 Mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fonda finanšu līdzekļus, nodrošinot
kontroli pār to izlietojumu;
 Nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;
 Piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju
par projekta finansējuma apjomu un mērķfinansējuma avotu;
 Uzturēt un atjaunot publiski pieejamu Fondam iesniegto un tā finansēto
projektu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par
perspektīviem finansējuma projektiem;
 Sagatavot un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības
gadskārtējo publisko pārskatu.
1.5.

Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome un tās darbību nodrošina sekretariāts. Projektus
izvērtē attiecīgās Fonda nozares padomes.
1.5.1. Fonda padome
Fonda padomes sastāvā ir:











Izglītības un zinātnes ministrs;
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis;
Augstākās izglītības padomes pārstāvis;
Latvijas Pašvaldību savienības izglītības komitejas pārstāvis;
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis;
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības politikas departamenta
pārstāvis;
Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centra pārstāvis;
Latvijas Pedagogu domes pārstāvis;
Latvijas Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācijas pārstāvis;
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis.

Fonda padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets.
Fonda padomes pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Fonda padomes locekļi Fonda
padomē var darboties ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas.
Fonda padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz trim gadiem ievēl padomes
locekļi. Viena un tā pati persona nevar būt par Fonda padomes priekšsēdētāju
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ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas. Fonda padomes priekšsēdētāja amatu nevar
ieņemt izglītības un zinātnes ministrs.
Fonda padomes locekļi, izņemot Fonda priekšsēdētāju, atalgojumu par darbu
Fondā nesaņem.
1.5.2. Fonda sekretariāts
Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda
nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.
Fonda sekretariātu veido direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.
1.5.3. Fonda nozaru padomes
Fonda nozares padomes darbību, kā arī kārtību, kādā Fonda nozares padome
izvērtē iesniegtos projektus vai pieteikumus par mūža stipendiju piešķiršanu
izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā un sagatavo tos
izskatīšanai Fonda padomē, nosaka Fonda nolikums.
Fondā ir šādas nozaru padomes:
 Humanitāro zinātņu padome;
 Eksakto zinātņu padome;
 Sociālo zinātņu padome;
 Kultūrizglītības padome.
Fonda padome var izveidot arī citas nozaru padomes Fonda nolikumā
noteiktajā kārtībā.
Fonda nozares padomes sastāvā ir septiņi locekļi — attiecīgās izglītības nozares
speciālisti. Piecus Fonda nozares padomes locekļus izraugās konkursa kārtībā
Fonda padome. Divus Fonda nozares padomes locekļus ieceļ izglītības un
zinātnes ministrs.
Fonda nozares padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Fonda nozares padomes
locekli nevar atkārtoti apstiprināt Fonda nozares padomes sastāvā.
Fonda nozares padomes vadītāju ar balsu vairākumu ievēl Fonda nozares
padomes locekļi.
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1.

Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu

2008.gadā Fonda galvenās prioritātes bija uzsākt Fonda darbību, kā arī
organizēt projektu konkursus 4 atbalstāmajās nozarēs – kultūrizglītība,
humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes un eksaktās zinātnes.
2008.gadā tika īstenotas šādas darbības:
 Izveidots IIF sekretariāts (pieņemti darbā 3 darbinieki, iegādāta
datortehnika un programmatūra, iekārtotas biroja telpas);
 Notikušas 8 Izglītības inovācijas fonda padomes sēdes;
 Izsludināta pieteikšanās uz nozaru padomju locekļu vietām. Saņemti 124
pieteikumi. Apstiprinātas 4 nozaru padomes 28 cilvēku sastāvā. Kopumā
notikušas 17 nozaru padomes sēdes;
 Organizēts viens informatīvais seminārs projektu pieteicējiem;
 Sniegta informācijas vairākās sanāksmēs par projektu konkursu Rīgā,
Jelgavā un Alūksnē;
 Izsludināts pirmais projektu konkurss, kurā saņemti 388 projektu
pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 1,2 miljoni latu.
 2008.gada 14.augustā Izglītības inovācijas fonda padome apstiprināja
nozaru padomju vērtējumus 2008. gada 1. projektu konkursa projektiem.
Pirmajā kārtā pavisam tika atbalstīti 55 projekti par kopējo summu
154 885 lati:
 Kultūrizglītības nozarē no saņemtajiem 73 pieteikumiem atbalstīti 13
par kopējo summu 43 548 lati;
 Sociālo zinātņu nozarē no saņemtajiem 112 pieteikumiem atbalstīti 14
par kopējo summu 34 538 lati;
 Eksakto zinātņu nozarē no saņemtajiem 127 pieteikumiem atbalstīti 20
par kopējo summu 33 740 lati;
 Humanitāro zinātņu nozarē no saņemtajiem 76 pieteikumiem atbalstīti
8 par kopējo summu 43 059 lati.

 Šī gada 11.decembrī Izglītības inovācijas fonda padome apstiprināja
atbalstāmo projektu sarakstu no rezerves saraksta (projekti, kas bija
iekļauti atbalstāmo projektu rezerves sarakstā, gadījumā, ja
līgumslēgšanas sarunās atbrīvojas finanšu līdzekļi). Otrajā kārtā pavisam
tika atbalstīti 14 projekti par kopējo summu 34 768,35 lati:
 Kultūrizglītības nozarē atbalstīti 5 rezerves saraksta projekti par kopējo
summu 10 190,02 lati;
 Sociālo zinātņu nozarē atbalstīti 2 rezerves saraksta projekti par kopējo
summu 9 757,30 lati;
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 Eksakto zinātņu nozarē atbalstīti 5 rezerves saraksta projekti par kopējo
summu 10 051,03 lati;
 Humanitāro zinātņu nozarē atbalstīti 2 rezerves saraksta projekti par
kopējo summu 4770 LVL;

 Pavisam pirmā projektu konkursa ietvaros tika noslēgti 69 līgumi: 50
stipendiju piešķiršanas līgumi fiziskām personām un 19 granta
finansēšanas līgumi juridiskām personām.
Tabula Nr.1

Informācija par pirmo projektu konkursu skaitļos
Nozare

Kultūrizglītības
nozare
Sociālo zinātņu
nozare
Eksakto zinātņu
nozare
Humanitāro
zinātņu nozare
Kopā:

Saņemto
projektu
pieteikumu
skaits
73

Kopējā
pieprasītā
finansējuma
summa, LVL
215 392,00

Atbalstīto
projektu
skaits,
1.kārta
13

Atbalstīto
projektu
skaits,
2.kārta
5

Piešķirtais
finansējums,
LVL

112

366 096,00

14

2

44 295,30

127

383 615,00

20

5

43 791,03

76

254 985,00

8

2

47 829,00

388

1 220 088,00

55

14

189 653,35

53 738,02

Tabula Nr.2

Pirmā projektu konkursa projektu iesniedzēji
Kultūrizglītība
Fiziskas
personas
Juridiskas
personas

Eksaktās
zinātnes
77

Humanitārās
zinātnes
44

Kopā

34

Sociālās
zinātnes
56

39

56

50

32

177

73

112

127

76

7

211

140
120
50

100

56

80
60

32

40

77

20

56

39

44

34

Juridiskas personas
Fiziskas personas

0

Attēls Nr.1
Tabula Nr.3

Eksakto zinātņu nozarē atbalstīto projektu tematika
Mācību un metodiskie materiāli, arī izmantošanai elektroniskā vidē (tajā skaitā
prezentācijas), 1 no tiem ‐ vieglajā valodā
Tālmācības, e‐apmācības materiāli
Video mācību materiāli
Programmatūras izstrāde materiāla mācīšanai, zināšanu pārbaudei
Mācību līdzekļa manuskripts
Vārdnīcas sagatavošana
Praktisks darbs/ekspedīcija dabā (starptautiska skolu sadarbība)
Projektu skaits kopā:

1; 4%

13
4
1
4
1
1
1
25

Mācību un metodiskie materiāli,
arī izmantošanai elektroniskā vidē
(arī prezentācijas), 1 ‐ vieglajā
valodā
Tālmācības, e‐apmācības materiāli

1; 4%

1; 4%

Video mācību materiāli

4; 16%
Programmatūras izstrāde
materiāla mācīšanai, zināšanu
pārbaudei

13; 52%
1; 4%

Mācību līdzekļa manuskripts

4; 16%
Vārdnīcas sagatavošana

Attēls Nr.2
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Tabula Nr.4

Sociālo zinātņu nozarē atbalstīto projektu tematika
Mācību un metodiskie materiāli, arī izmantošanai elektroniskā vidē (tajā
skaitā prezentācijas)
Izpētes metodikas, instrumenti
Video mācību materiāli
Mācību līdzekļa manuskripts
Projektu skaits kopā:

9
3
2
2
16

Mācību un metodiskie
materiāli, arī izmantošanai
elektroniskā vidē (arī
prezentācijas)

2; 13%

Izpētes metodikas,
instrumenti

2; 12%
Video mācību materiāli

9; 56%
3; 19%
Mācību līdzekļa manuskripts

Attēls Nr.3
Tabula Nr.5

Humanitāro zinātņu nozarē atbalstīto projektu tematika
Mācību un metodiskie materiāli, arī izmantošanai elektroniskā vidē (tajā skaitā
prezentācijas), 1 no tiem ‐ vieglajā valodā
Tālmācības, e‐apmācības materiāli
Video mācību materiāli
Mācību līdzekļa manuskripts
Projektu skaits kopā:

9

4
3
1
2
10

Mācību un metodiskie
materiāli, arī izmantošanai
elektroniskā vidē (arī
prezentācijas), 1 ‐ vieglajā
valodā

2; 20%

Tālmācības, e‐apmācības
materiāli

4; 40%
1; 10%
Video mācību materiāli

3; 30%
Mācību līdzekļa manuskripts

Attēls Nr.4
Tabula Nr.6

Kultūrizglītības nozarē atbalstīto projektu tematika
Mācību un metodiskie materiāli, arī izmantošanai elektroniskā vidē (arī
prezentācijas)
Tālmācības, e‐apmācības materiāli
Mācību līdzekļa manuskripts
Grāmatu tulkojumi
Izglītības programmas izstrāde
Projektu skaits kopā:
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12
1
2
2
1
18

Mācību un metodiskie
materiāli, arī izmantošanai
elektroniskā vidē (arī
prezentācijas)

1; 6%

Tālmācības, e‐apmācības
materiāli

2; 11%

2; 11%

Mācību līdzekļa manuskripts
1; 5%

12; 67%

Grāmatu tulkojumi

Attēls Nr.5

2.2.

Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts
budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums saskaņā ar
normatīvajiem aktiem

Atbilstoši likumam par valsts budžetu 2008.gadam, Fonds valsts budžeta
programmas 06.00 „Nozares vadība” apakšprogrammas 06.01. „Izglītības
inovācijas fonds” ietvaros saņēma valsts budžeta dotāciju 165 930 latu apmērā.
Tā kā fondam 2008.gadā bija izveidojies atlikums 100 000 latu apmērā no
2007.gada valsts budžeta dotācijas, kopējais apgūto finansiālo līdzekļu apjoms
veido 197 950, 53 latus.
Fonds 2008.gadā pilnībā īstenoja savu tiešo uzdevumu – veicināt izglītības
attīstību valstī atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, finansiāli
atbalstot izglītības inovācijas projektus, organizējot projektu konkursus jau
iepriekš minētajās 4 nozarēs, kā arī nodrošinot caurspīdīgu lēmumu
pieņemšanas procesu attiecībā uz projektu atbalstīšanu, balstoties uz Fonda
likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām.
2.3.

Informācija par pakalpojumiem

2008.gadā Fonda sekretariāts sniedza konsultācijas projektu iesniedzējiem,
informāciju par pieejamo valsts budžeta atbalstu un tā iegūšanas
nosacījumiem, kā arī uzsāka publiski pieejamas datu bāzes, kas sniegtu
informāciju par atbalstītajiem projektiem, izveidi.
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2.4.

Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas
iniciatīvām

Pamatojoties uz Fonda likuma 3.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
Fonda uzdevums ir „piesaistīt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus izglītības inovācijas
projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem izglītības darbiniekiem par
mūža ieguldījumu izglītībā”, Fonda padomes 4.sēdē 2008.gada 12.martā
padome izskatīja un akceptēja sekretariāta priekšlikumus par fonda darbību
struktūrfondu finansējuma piesaistei.
Pārskata periodā tika izdarīti grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājumā. Ar programmas papildinājuma grozījumiem ‐
MK 24.09.2008. Rīk. Nr.571 (L.V., 25. sept., nr. 149) ‐ ir paredzēts, ka Fonds
administrē šādas apakšaktivitātes:
 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā
personāla
sagatavošana,
nodrošināšana
un
kompetences
paaugstināšana”. Šo aktivitāti ieviesīs Valsts speciālās izglītības centrs
(speciālās izglītības jautājumi) un Fonds (sociālās atstumtības jautājumi).
Fonds projekta finansējums ir 3 000 000 EUR (2008‐2013);
 1.2.2.3.2. apakšaktivitāti „Atbalsts izglītības pētījumiem”. Plānots, ka šo
aktivitāti pilnībā administrē Fonds. Projekta finansējums ir 3 000 000 EUR
(2008‐2013).
Par abām aktivitātēm tika sagatavoti priekšlikumi attiecīgajiem Ministru
kabineta noteikumiem.
Veicot ekspertu intervijas, piedaloties tematiskos pasākumos un konferencēs,
kā arī apspriežoties ar ieinteresētām pusēm, par sociālās atstumtības un
iekļaujošas izglītības jautājumiem, tika sagatavots visaptverošs nostādņu
projekts, uz kā pamata turpmāk Fonds organizē darba grupas un sagatavo
projekta pieteikumu (1.2.2.4.1.apakšaktivitāte).
Šīs aktivitātes Fonds īstenoja piešķirtās valsts budžeta dotācijas ietvaros.
2.5.

Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai

Lai nodrošinātu efektīvu un caurskatāmu Fonda darbību, pārskata periodā tika
izstrādāta un 2008.gada 5.februārī ar Fonda sekretariāta direktora rīkojumu
tika apstiprināta Fonda organizācijas vadības rokasgrāmata, kas apraksta visus
organizācijas vadības procesus Fonda sekretariātā.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Tabula Nr.7

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, latos
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
1.1. Dotācijas
1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība
2.
Izdevumi (kopā)
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā
iemaksas starptautiskajās
organizācijās
2.1.2. Pārējie uzturēšanas izdevumi
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem

Pārskata gadā

0

Apstiprināts
likumā
165 930

Faktiskā
izpilde
197 950, 53

0
‐

165 930
‐

197 950, 53
‐

‐
0

‐

‐
197 950,53
122 297,71
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4. PERSONĀLS
Pārskata periodā ar Fonda sekretariāta direktora rīkojumu tika apstiprināts
šāds štatu saraksts:
Tabula Nr.8
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Amata nosaukums

Štata vienību skaits
(slodze)
1 (0.5)
1 (0.25)
1 (0.5)
1 (0.5)
1 (0.1)

Direktors
Grāmatvedis
Projektu direktors
Projektu vadītājs
Auditors

Pārskata perioda nogalē, ar Fonda sekretariāta direktora rīkojumu, tika
apstiprinātas izmaiņas Fonda sekretariāta štatu sarakstā, nosakot šādas amatu
vietas:
Tabula Nr.9
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amata nosaukums
Direktors
Direktora vietnieks
Grāmatvedis
Projektu vadītājs
Tehniskais darbinieks
Datortīkla‐informācijas sistēmas administrators
Auditors

Štata vienību skaits
(slodze)
1 (0.75)
1 (1)
1 (0.25)
1 (1)
1 (0.3)
1 (0,17)
1 (0.1)

Fondā ir nodarbināti arī 28 nozaru padomes locekļi, kas veic iesniegto projektu
vērtēšanu atbilstoši Fonda likumā un Ministru kabineta noteikumos
noteiktajām prasībām.
Pārskata periodā personāla mainība Fonda sekretariātā nenotika.

14

5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1.

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Pārskata periodā Fonda sekretariāts izsludināja pirmo projektu konkursu četrās
atbalstāmajās nozarēs – kultūrizglītības, humanitāro zinātņu, sociālo zinātņu un
eksakto zinātņu.
Lai informētu izglītības darbiniekus un izglītības jomā darbojošās nevalstiskās
organizācijas un juridiskās personas, Fonda sekretariāts organizēja vienu
centralizētu semināru potenciālajiem projektu pieteicējiem, kurā piedalījās 64
dalībnieki. Tāpat informācija tika sniegta izbraukuma semināros izglītības
pārvaldēs Rīgā, Alūksnē un Jelgavā.
Atbilstoši Fonda likumā noteiktajam, informācija par projektu konkursu tika
ievietota laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, kā arī laikrakstos „Latvijas avīze” un
„Diena”. Papildus informācija par projektu konkursu tika nosūtīta visām Latvijas
izglītības pārvaldēm un augstskolām. Šādas veiktās aktivitātes nodrošināja
augstu saņemto pieteikumu skaitu, proti, kopā pirmajā projektu konkursā tika
saņemti 388 projektu pieteikumi.
5.2.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru un konsultatīvo padomi

Kā jau minēts iepriekš, atbilstoši Fonda likuma 9.pantam Fonda darbību un
valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uzrauga īpaši ar Ministru kabineta rīkojumu
izveidota Fonda padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no dažādām institūcijām un
organizācijām, tajā skaitā no nevalstiskā sektora.
Pārskata periodā notika astoņas Fonda padomes sēdes. Ņemot vērā to, ka
Fonda padomē ir pārstāvētas lielākās izglītības sistēmā iesaistītās nevalstiskās
organizācijas, nevalstisko organizāciju sektors regulāri saņem aktuālāko
informāciju par Fonda aktivitātēm un iniciatīvām.
Paralēli, kā minēts iepriekš, Fonds sagatavoja priekšlikumus darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
papildinājuma
1.2.2.4.1.apakšaktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla
sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”. Gatavojot
priekšlikumus un sagatavojot šīs aktivitātes pamatnostādņu projektu, tika
iesaistītas nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, kas strādā sociālās
atstumtības un iekļaujošas izglītības jomās.
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6. 2009.GADA PRIORITĀTES
2009.gadā Fonda sekretariāts plāno īstenot šādus galvenos uzdevumus:
 Izsludināt projektu konkursu 2 atbalstāmajās nozarēs – kultūrizglītība un
humanitārās zinātnes;
 Nodrošināt iesniegto projektu vērtēšanu un atbalstīšanu;
 Nodrošināt jau atbalstīto projektu īstenošanas uzraudzību;
 Izstrādāt Fonda mājas lapu internetā, ar kuras palīdzību iespējams būtiski
uzlabot komunikācijas iespējas ar partneriem, projektu iesniedzējiem,
projektu īstenotājiem un citiem interesentiem, kā arī nodrošināt publiski
pieejamas datu bāzes uzturēšanu par Fonda atbalstāmajiem projektiem;
 Sagatavot pieteikumu darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Iekļaujošas
izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta
sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana
un kompetences paaugstināšana” īstenošanai un uzsākt projekta
īstenošanu;
 Nodrošināt regulāru saiknes uzturēšanu starp Fonda padomi, Fonda
sekretariātu un Izglītības un zinātnes ministriju.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Izglītības inovācijas fonds
Vaļņu iela 2, Rīga, LV‐1050
Tālrunis: +371 22311802
E‐pasts: info@iifonds.lv
Mājas lapa: www.iifonds.lv
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