Valsts izglītības attīstības aģentūras
2008. gada publiskais pārskats

Rīga, 2009

Priekšvārds
Cienījamo lasītāj!
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) ir valsts aģentūra, kura
īsteno valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veic sadarbības iestādes
funkcijas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadībā un nodrošina
Latvijas dalību ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā
un Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) informācijas un konsultāciju tīklā
Euroguidance.
Šajā pārskatā apkopota būtiskākā informācija par paveikto 2008. gadā, kas
dod iespēju izvērtēt sasniegtos mērķus, uzdevumu izpildi, kā arī apzināt turpmāk
veicamo.
2008. gads bija pēdējais ES struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas
perioda īstenošanas gads, kad galvenais darba uzdevums bija sekmīgi pabeigt
līdzekļu apguvi šim plānošanas periodam, paralēli gatavojoties ES struktūrfondu
2007.-2013. gada plānošanas perioda ieviešanai.
VIAA darbība pārskata periodā bija vērsta uz attīstību, inovācijām un
pārmaiņām, lai uzlabotu iestādes sadarbību ar tiešajiem pakalpojumu saņēmējiem.
Pārskatā ietverts VIAA darbības novērtējums, informācija par darbības
virzieniem, kā arī uzstādījumi par sasniedzamajiem rezultātiem 2009. 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) 2007. gada 24.
aprīļa noteikumiem Nr.278 „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. VIAA īsteno valsts
politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas
funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā 2004.-2006. gada plānošanas periodā un
sadarbības iestādes funkcijas 2007.-2013. gada plānošanas periodā, nodrošina
Latvijas dalību ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā
un EK informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance.
Kopš iestādes dibināšanas pastāvīgi pieaugušas un pilnveidojušās atbildības
jomas, un daudzveidīgāka kļuvusi iestādes darbība. Profesionālās izglītības attīstības
programmu aģentūra (turpmāk – PIAPA) tika dibināta 1995. gada 10. maijā 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.
2004. gada 1. jūlijā tika veikta valsts bezpeļņas organizācijas „Profesionālās
izglītības attīstības programmu aģentūra” 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 divu dažādu
ārvalstu finanšu līdzekļu (EK) finanšu vadības mehānismu administrēšanu, visu
izglītības jomu – vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības – projektu vadību
un uzraudzību, karjeras attīstības atbalsta politikas īstenošanu un izglītības
informācijas starptautiskā tīkla uzturēšanu un nodrošināšanu. Atbilstoši saistošajiem
normatīvajiem aktiem VIAA darbības virzieni ir šādi:
•

veikt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas ES struktūrfondu vadībā,
nodrošinot ES struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijas 2004.2006. gadā un sadarbības iestādes funkcijas 2007.-2013. gadā;
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•

īstenot izglītības un mūžizglītības programmas un projektus atbilstoši
līgumiem, kas noslēgti starp VIAA un Latvijas institūcijām, ES
institūcijām vai citu valstu institūcijām;

•

nodrošināt ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci
apakšprogrammas darbību Latvijā;

•

nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju
sadarbību, veicot Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas;

•

nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīklā saskaņā ar ES vadlīnijās
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

1.3. Izmaiņas VIAA darbībā pārskata gada laikā
2008. gadā noslēdzās ES struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas periods,
līdz ar to tika pabeigts darbs pie 683 Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF)
projektiem, kurus VIAA administrēja 2004.-2006. gada plānošanas periodā. Lai gan
2008. gadā VIAA galvenais darba uzdevums bija sekmīgi pabeigt šo plānošanas
periodu, tomēr paralēli noritēja aktīva gatavošanās struktūrfondu 2007.-2013. gada
plānošanas periodam.
VIAA pārskata periodā pildīja šādus uzdevumus:
• otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ESF finansēto projektu ieviešanā
struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda ietvaros;
• sadarbības iestādes funkcijas ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) projektu administrēšanā 2007.-2013. gada plānošanas
perioda ietvaros;
• ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci īstenošana atbilstoši
līgumiem ar Latvijas Republikas un ES vadības institūcijām;
• karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības
veicināšana;
• kvalitatīvas izglītības informācijas nodrošināšana, Nacionālās izglītības
iespēju datu bāzes NIID.LV uzturēšana, informācijas apmaiņas
nodrošināšana starptautiskajā informācijas apmaiņas tīklā Euroguidance un
EK portālā PLOTEUS (sadaļa par izglītības iespējām Latvijā) atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem ar Latvijas Republikas un ES vadības institūcijām;
• ESF nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās orientācijas un
karjeras izglītības ieviešanai” projekta „Karjeras izglītības programmu
nodrošinājums izglītības sistēmā” īstenošana;
• 2008. gada 4. jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza
vienošanos ar VIAA par ES fondu projekta īstenošanu un ES fondu
līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu. „Valsts
izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekta ES fondu
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apguvei
2008.-2010.
gada
periodam”
(vienošanās
nr.
VSID/TP/CFLA/08/17/009) mērķis – atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu
un drošu vadību, uzraudzību, kontroli, izvērtēšanu un maksājumu
nodrošināšanu, nodrošināt ES fondu projektu atlasi un vērtēšanu,
līgumu/vienošanās slēgšanu, uzraudzību, maksājumu veikšanu un citas ar
ES fondu apguvi saistītas aktivitātes.

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
grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos” noteiktajām otrā līmeņa
starpniekinstitūcijas tiesībām un pienākumiem. Struktūrfondu 2004.-2006. gada
plānošanas periodā VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija strādāja ar prioritātes
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītības jomā.
Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas periodā VIAA aktīvi strādāja ESF
vadības sistēmas izstrādes, ieviešanas un attīstības procesā, kur uzkrātā pieredze
būtiski palīdzēja sekmīgi pabeigt šo plānošanas periodu. 2008. gadā noslēdzās darbs
pie 683 ESF projektiem, kurus VIAA administrēja struktūrfondu 2004.-2006. gada
plānošanas periodā. Kopumā šajā periodā izglītībai bija piesaistīti 48,38 miljoni latu,
ko veido ESF līdzfinansējums un nacionālais publiskais finansējums. Turklāt valsts
bija uzņēmusies papildu virssaistības vairāk nekā 5 miljonu latu apmērā.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2008. gadā VIAA nodrošināja individuālas
konsultācijas pa tālruni, e-pastu un VIAA telpās finansējuma saņēmējiem projektu
ieviešanas, uzraudzības un finanšu kontroles jautājumos.
1. tabula

ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas periods
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2006.

2007.

2008.

1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF administrēšanas
ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē
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1.1.

Pieteikto un izvērtēto ESF projektu
skaits

488

139

0

1.2.

Administrējamo projektu skaits

561

683

683

2. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu finanšu vadību un kontroli 2.
līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
ESF projektu skaits, par kuriem tiek
uzkrāta finanšu un statistiskā
2.1.
834
683
683
informācija VIAA kompetences
jomā
3. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību 2. līmeņa
starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
3.1.
3.2.
3.3.

Projektu skaits, par kuriem tiek
uzkrāti dati par ESF projektu
ieviešanu VIAA kompetences jomā
Projektu pārbaužu skaits projektu
īstenošanas vietās
Iesniegto/pārbaudīto ziņojumu par
ESF ietvaros īstenoto projektu
progresu skaits

1199

1338

1338

210

154

142

495

792

809

2.2. Darbības virziens: „Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” (ESF un ERAF)
2008. gadā paralēli struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas periodam
VIAA plānoja un gatavojās struktūrfondu jaunajam 2007.-2013. gada plānošanas
periodam. Tomēr iepriekš plānotie rezultatīvie rādītāji perioda īstenošanā netika
sasniegti, jo dēļ daudzām horizontāla un vispārīga rakstura neskaidrībām jaunā
perioda īstenošanas priekšnoteikumos salīdzinoši vēlu un lēni veidojās ES
struktūrfondu 2007.-2013. gada periodā plānoto aktivitāšu normatīvā regulējuma
izstrāde, atļaujot projektu uzsākšanu tikai 2008. gada beigās.
2008. gadā VIAA veica 2007.-2013. gada plānošanas perioda ESF un ERAF
līdzfinansēto aktivitāšu vienošanās/līguma tekstu sagatavošanu, izstrādāja ESF un
ERAF aktivitāšu vienošanās/līguma pielikumus, t.i., izdevumus un rezultātus
attaisnojošo dokumentu sarakstus, kā arī veica progresa ziņojumu, atskaišu,
maksājumu pieprasījumu aktualizēšanu atbilstoši katras konkrētās aktivitātes
specifikai un prasībām saskaņā ar atbilstošajos MK noteikumos par aktivitātes
ieviešanu noteikto.
2008. gadā VIAA aktualizēja ESF un ERAF procedūras, kas nosaka
struktūrfondu administrēšanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā, strādāja 2007.2013. gada plānošanas perioda ESF un ERAF aktivitāšu ieviešanas vadlīniju – MK
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noteikumu sagatavošanas procesā, sniedza komentārus un priekšlikumus IZM par
MK noteikumu tekstiem.
Pārskata periodā VIAA darbinieki ir piedalījušies novērotāju statusā IZM
rīkotajās projektu iesniegumu vērtēšanas sēdēs. Tika sniegts atbalsts IZM,
sagatavojot komentārus/ieteikumus par IZM sagatavotajiem metodiskajiem
materiāliem projektu iesniedzējiem.
Nodrošinot sadarbības iestādes funkcijas, VIAA 2008. gada novembrī
izsludināja atklātu projektu iesniegumu atlasi ESF aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei”. VIAA veica valsts zinātnisko institūciju informēšanu, rīkojot
semināru, kurā konsultācijas par šo aktivitāti saņēma ap 200 interesentu.
VIAA nodrošināja individuālas konsultācijas pa tālruni, e-pastu un klātienē
dažādos ar projektu sagatavošanu, ieviešanu un sekmīgu norisi saistītos jautājumos.
2. tabula

ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

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

1.3.

Pieteikto un izvērtēto ESF projektu skaits

1.4.

Noslēgto līgumu skaits

1
0
3

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
3
kompetences jomā)
2.2.
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas vietās
2
2.3.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu skaits

2.4.

Veikto līgumu grozījumu skaits

0
1
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3. tabula

ERAF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
2008.
1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ERAF administrēšanas ieviešanu
VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
Noslēgto līgumu skaits
0
2. Nodrošināt ERAF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli sadarbības iestādes deleģētajā apjomā
2.1.

2.2.

ERAF administrējamo projektu skaits (projektu skaits, par
kuriem tiek uzkrāta finanšu un statistiskā informācija VIAA
kompetences jomā)
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas vietās

2.3.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu skaits

0

2.4.

Veikto līgumu grozījumu skaits

0

0
0

2.3. Darbības virziens: Leonardo da Vinci programma
No 2007. gada Leonardo da Vinci programma ir iekļauta ES Mūžizglītības
programmā un ietver visus izglītības veidus un līmeņus. Mūžizglītības programma
sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka
redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu
līmeni. 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.
2008. gadā turpinājās astoņi Leonardo da Vinci 2005.-2006. gada pilotprojekti,
bet noslēguma maksājumi veikti pieciem 2005. gada pilotprojektiem. 2008. gadā
darbu uzsāka pieci Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekti. VIAA
nodrošinājusi 17 pilotprojektu un inovāciju pārneses projektu administrēšanu,
kontroli un uzraudzību. 2008. gadā darbību turpinājuši 113 2006. gada mobilitātes
projekti. Mobilitātes projektu konkursā 2008. gadā tika apstiprināti 102 projekti.
Kopumā VIAA 2008. gadā nodrošinājusi 329 mobilitātes projektu administrēšanu,
kontroli un uzraudzību.
2008. gadā īstenotas 38 sagatavošanas vizītes, veikta 231 mobilitātes,
inovāciju pārneses, partnerības un sagatavošanas vizītes projektu pieteikuma
administratīvā vērtēšana.
9

Mobilitātes jeb pieredzes apmaiņas un prakses projektos 2008. gadā kopumā
ES finansējumu saņēmuši un piedalījušies 562 profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi un pasniedzēji, augstskolu studenti un pasniedzēji, dažādu uzņēmumu
personāla daļu menedžeri un darbinieki, karjeras konsultanti un citi ar profesionālās
izglītības jomu saistīti darbinieki 2006., 2007. un 2008. gadā apstiprināto projektu
ietvaros.
Atbilstoši Eiropas Komisijas iniciatīvai 2008. gadā VIAA Leonardo da
Vinci programmas nodaļa sadarbībā ar IZM rīkoja 2005. un 2006. gada projektu
kvalitātes un veiksmīgāko dalībnieku konkursu „Spārni”. Konkursā dalībnieki tika
vērtēti divās nominācijās: Mobilitātes projektu kvalitātes balva Spārni 2008, ko
pasniedz par kvalitatīvu projektu un dalībniekam par veiksmīgu dalību projektā.
Balvas saņēma četras organizācijas un četri individuālie projektu dalībnieki, tika
piešķirtas balvas arī aktīvākajiem projektu īstenotājiem/dalībniekiem par dalību
konkursā. Pasākuma mērķis ir uzsvērt un atzīt projektā iegūtās daudzveidīgās
pieredzes.
4. tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras funkciju
nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2007.

2008.

1. Sabiedrības informēšana par ES programmas Leonardo da Vinci
piedāvātajām iespējām un projektu veidiem
1.1.

Īstenoto
skaits

1.2.
1.3.

informatīvo

pasākumu

18

18

Izstrādāto un publicēto
informatīvo materiālu skaits

5

6

Uzturēta un pilnveidota mājas
lapas sadaļa par Leonardo da Vinci

1

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu
pieteikumu skaits

161

231

2.2.

Konsultāciju skaits projektu
pieteicējiem

352

315

10

2.3.

Finansēšanai apstiprināto projektu
pieteikumu skaits

166

150

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

374

414

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

12

52

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

3

2.4. Darbības virziens: Karjeras atbalsts
VIAA Karjeras atbalsta departaments (turpmāk – KAD) 2008. gadā turpināja
īstenot karjeras atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības koordinēšanu,
apkopoja un izplatīja informāciju par karjeras atbalsta politiku un metodēm, labās
prakses piemēriem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā, nodrošināja informācijas
apmaiņu EK konsultāciju un informācijas tīklā Euroguidance, kā arī nodrošināja
informācijas aktualizāciju par izglītības iespējām Latvijā EK portālā PLOTEUS
(Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space).
2008. gadā KAD veicis nacionālā koordinatora funkcijas EK iniciētajā
starpvalstu projektā „Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (European
Lifelong Guidance Policy Network).
2008. gadā noslēdzās ESF līdzfinansētā nacionālās programmas projekta
„Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” īstenošana.
Projekta mērķis bija uzlabot karjeras izglītības pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un
veidu izglītības iestādēs mūžizglītības kontekstā, izveidojot karjeras atbalsta
speciālistu kvalifikācijas apguves un pilnveides sistēmu, kā arī attīstot karjeras
izglītības metodisko un informatīvo materiālu nodrošinājumu. Projekta gaitā sniegts
atbalsts augstskolām jaunas studiju programmas izstrādei un tās īstenošanai karjeras
konsultanta kvalifikācijas apguvei.
1. Izglītības sektorā nodarbināto pedagogu profesionālajai pilnveidei:
• izstrādāta 72 stundu pedagogu tālākizglītības programma „Pedagogu
profesionālo kompetenču pilnveide karjeras izglītībā” un tās metodiskais
nodrošinājums;
• sagatavoti 42 multiplikatori programmas īstenošanai visā Latvijā;
• organizēti 72 stundu tālākizglītības programmu kursi visā Latvijā, kurus
pabeidza 5390 pedagogi.
2. Izstrādātie metodiskie, informatīvie un IT materiāli:
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• 3 metodisko materiālu komplekti karjeras izglītības īstenošanai vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs;
• 2 informatīvās brošūras par izglītības iespējām Latvijā;
• Nacionālā izglītības iespēju datubāze www.niid.lv;
• 7 pašnovērtēšanas testi (publicēti www.niid.lv);
• 5 DVD par Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kas iepazīstina jauniešus ar
karjeras iespējām meža nozarē, elektrotehnikas un elektronikas nozarē,
ķīmijas un farmācijas nozarē, metālapstrādes nozarē un būvniecības nozarē;
• uzziņu materiāli „Karjeras attīstības atbalsts – Rokasgrāmata politikas
veidotājiem” un „Mūža ilgumā pieejamu karjeras attīstības atbalsta
pakalpojumu uzlabošana”.
3. Karjeras konsultanta kvalifikācijas ieguves iespēju nodrošināšanai augstskolās:
• izstrādāts profesijas standarts „Karjeras konsultants”;
• izstrādāta un licencēta divu gadu profesionālā maģistra studiju programma
„Karjeras konsultants” un uzsākta tās īstenošana 5 augstskolās (DU, LLU,
LPA, RA, RPIVA);
• veikta mācību grāmatu izstrāde/tulkošana un publicēšana studiju
programmas īstenošanai;
• iegādāta Latvijā un ārzemēs izdota metodiskā literatūra un nodota visām 5
augstskolām, lai nodrošinātu studiju programmas īstenošanu un programmā
studējošo pētniecību;
• izstrādāta 5 augstskolu kopēja studiju e-vide studiju procesa mūsdienīgai un
efektīvai nodrošināšanai.
5. tabula
Karjeras atbalsta sistēmas attīstība
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

1.1.

Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes
www.niid.lv uzturēšana

1.2.

Apmeklējumu skaits mājas lapā mēnesī (vidēji),
iegūstot informāciju par izglītības iespējām
Latvijā
Iedzīvotāju skaits gadā, kas saņēmuši
individuālas e-konsultācijas par izglītības
iespējām Latvijā

1.3.

1.4.

1.5.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības
padomes darbības nodrošināšana (pasākumu
skaits)
Līdzdalība ES valstu finansētos pētījumos,
konferencēs vai projektos karjeras attīstības
atbalsta jautājumos

2007.

2008.

1

1

3 833

8 500

404

584

3

2

3

2

12

1.6.

ESF nacionālo projektu īstenošana karjeras
izglītības attīstībai

1

1

1.7.

Nacionālā koordinatora funkcijas EK projektā
„Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas
tīkls” (European Lifelong Guidance Policy
Network)

0

1

2007.

2008.

Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

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

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

31

31

1.2.

Individuālo e-konsultāciju skaits par izglītības
iespējām ārvalstīs

72

89

1.3.

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

416

633

4

4

6

7

3

3

3/21

2/19

7

5

1.4.

1.5.

1.6.

Pasākumi (skolu jauniešiem, vecākiem u.c.), kur
un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām
Eiropā
Informatīvie semināri/ziņojumi izglītības
pārvalžu, profesionālās izglītības iestāžu
vadītājiem, augstskolu studentu padomniekiem
Līdzdalība izglītības izstādēs

1.7.

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

1.8.

Informatīvie bukleti / brošūras / biļeteni / raksti
laikrakstos / plakāti

Informatīvajiem materiāliem KAD veltījis būtisku uzmanību. 2008. gadā veikta
informatīvā materiāla „Studiju iespējas Eiropā” aktualizācija Euroguidance mājas
lapā; izstrādāts saturs un izdota brošūra angļu valodā „Make the most of your studies
in Latvia” ārvalstu interesentiem; izdoti divi „Karjeras ziņu” izdevumi; izstrādāti un
izdoti reklāmas materiāli (uzlīmes – 70 000 eks.) par EK portālu PLOTEUS un
Euroguidance.
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2.5. VIAA vadības un darbības uzlabošana
VIAA iekšējās kontroles sistēma ir izveidota saskaņā ar pamatprasībām, kas
noteiktas 2003. gada 19. augusta MK noteikumos Nr.466 „Noteikumi par iekšējās
kontroles izveidošanas pamatprasībām”. Atbilstoši iekšējo auditu gada plānam, kā arī
saskaņā ar iestādes vadības dotajiem uzdevumiem pārskata periodā iekšējie auditori ir
pārbaudījuši, izanalizējuši un izvērtējuši iekšējās kontroles sistēmu VIAA.
Veikto auditu un pārbaužu rezultāti liecina, ka iekšējās kontroles sistēma
VIAA ir izveidota un darbojas kvalitatīvi, atsevišķās jomās nepieciešami uzlabojumi.
VIAA Iekšējā audita departaments 2008. gadā ir izanalizējis, novērtējis un
pārbaudījis iestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši Iekšējā audita
stratēģiskajam un gada plānam. Par auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi VIAA
direktorei.
Saskaņā ar VIAA direktores apstiprināto 2008. gada auditu plānu Iekšējā
audita departaments pārskata periodā ir veicis trīs plānotos sistēmu auditus:
• Izdevumu deklarācijas sagatavošanas un iesniegšanas sistēmas audits
Finanšu departamenta Struktūrfondu finanšu nodaļā;
• VIAA budžeta plānošanas, izpildes un kontroles sistēmas audits;
• Fizisko personu datu aizsardzības sistēmas audits.
Par ESF Izdevumu deklarācijas sagatavošanas un iesniegšanas sistēmas audita
Finanšu departamenta Struktūrfondu finanšu nodaļā rezultātiem un ieteikumiem
konstatēto trūkumu novēršanai iesniegta ziņojuma kopija Finanšu ministrijā. Fizisko
personu datu aizsardzības sistēmas audita ziņojuma kopija iesniegta Datu valsts
inspekcijā.
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6. tabula

Ieteikumu prioritāte

Kopsavilkums par kopējo iekšējā audita ieteikumu skaitu
Atbilstoši noslēgtajiem auditiem, kas iekļauti pārskata
gada plānā

sniegtie ieteikumi

skaits
1

ieviesti atcelti

sniegtie
ieteikumi, kuru
ieviešanas
termiņš ir
pārskata gads
skaits

sniegtie
ieteikumi,
kuru
ieviešanas
termiņš ir
nākamie gadi

Atbilstoši noslēgtajiem
auditiem, kas iekļauti
iepriekšējo pārskata
gadu plānos
sniegtie ieteikumi, kas
nav ieviesti
iepriekšējos pārskata
gados, no tiem ieviesti
un atcelti pārskata gadā

ieviesti skaits ieviesti skaits ieviesti atcelti

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Augsta

19

10

-

10

10

9

-

7

7

-

Vidēja

17

2

-

2

2

15

-

4

4

-

Zema

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

12

-

12

12

24

-

11

11

-

Kopā

VIAA Iekšējā audita departaments nodrošināja deklarēto struktūrfondu finanšu
pieprasījumu un izdevumu deklarāciju atbilstības izlases veida pārbaudes saskaņā ar
EK regulas Nr.438/2001 10. panta un MK 27.06.2006. noteikumu Nr.538 „Kārtība,
kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
struktūrfondu finanšu kontroli un auditu” prasībām. Par veiktajiem auditiem un
pārbaudēm ir sagatavoti un iesniegti ziņojumi un priekšlikumi konstatēto trūkumu
novēršanai VIAA direktorei. 2008. gadā ir veiktas 8 pārbaudes. Finanšu ministrijai
iesniegti pārskati par veiktajām pārbaudēm, pārbaudīto izdevumu apjomu, to
atbilstību, konstatētajiem trūkumiem un ieteikumiem to novēršanai, ieteikumu izpildes
gaitu.
Informācija par VIAA Iekšējā audita departamenta veiktajām deklarēto
struktūrfondu finanšu pieprasījumu un izdevumu deklarāciju atbilstības izlases veida
pārbaudēm, konstatētajiem trūkumiem un ieteikumiem trūkumu novēršanai iekļauta
Finanšu ministrijas sagatavotajos ES struktūrfondu vadības un kontroles ziņojumos
par atbilstīgo periodu.
Divas reizes gadā tiek novērtēta VIAA darba plāna izpilde, katru gadu tiek
novērtēti darbinieku darba rezultāti.
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3. Budžeta informācija
3.1. Finansējums un tā izlietojums
7. tabula
VIAA kopsavilkuma bilance, 2008. gads

Aktīvi

Pasīvi

Gada sākums, LVL

Gada beigas, LVL

122 335

148 378

Apgrozāmie līdzekļi

1 336 536

834 614

Kopā

1 458 871

982 992

Pašu kapitāls

171 109

228 562

Kreditori

44 703

46 706

Norēķini par nākamo periodu
ieņēmumiem

1 243 059

707 724

Kopā

1 458 871

982 992

Ilgtermiņa ieguldījumi

3.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums
3.2.1. Programma „Aģentūras darbības nodrošināšana”
Budžeta programmas „Aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros VIAA
finansējumu 2008. gadā veidoja dotācija no vispārējiem ieņēmumiem VIAA
nolikumā deleģēto funkciju izpildei, tai skaitā valsts dotācija; ārvalstu palīdzības
līdzekļi Leonardo da Vinci projektu realizēšanai un ES caurviju programmas
informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance Latvijas centra darbības
nodrošināšanai; ES tehnikās palīdzības finanšu līdzekļi VIAA kā otrā līmeņa
starpniekinstitūcijas darbības nodrošināšanai ESF projektu administrēšanā:
• ERAF NPP „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un
uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;
• ERAF NPP „Informācija un publicitāte”;
• ERAF NPP „Atbalsts datorizētās vadības informācijas sistēmas izveidei”;
• VIAA tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2010. gada
periodam (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/17/009).
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8. tabula
Budžeta programmas „Aģentūras darbības nodrošināšana” finansējums

Nr.p.k. Finanšu līdzekļi

2007.gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

2008.gads
Apstiprināts
likumā,
LVL

Faktiskā
izpilde, LVL

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

1 322 880

2 052 969

2 058 033

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

1 249 564

1 922 969

1 922 969

0

520 936

459 537

73 236

130 000

135 064

tai skaitā ESF tehniskās palīdzības
programmas (ERAF NPP)
1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība

2.

Izdevumi kopā

1 336 692

2 052 969

1 896 087

2.1.

Uzturēšanas izdevumi kopā

1 277 440

1 991 388

1 834 509

2.1.1.

Pārējie uzturēšanas izdevumi

1 277 440

1 991 388

1 834 509

2.2.

Izdevumi kapitāliegādēm

59 252

61 578

61 578

3.2.2. Programma „Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu
īstenošana”
2008. gadā programmas īstenošanai pieejamais finansējums bija 2000 000
latu, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums no 2007. gada 1 260 417 LVL, saņemti
finanšu līdzekļi no EK – 1 092 157 LVL, veiktas atmaksas EK par iepriekšējos
periodos neapgūtajiem finanšu līdzekļiem – 57 507 LVL. 2008. gadā daļa naudas
līdzekļu tika noguldīti depozītu kontos Valsts kasē. 2008. gadā uzkrātie procentu
ieņēmumi – 11 151 LVL, atmaksātie procenti EK – 15 454 LVL.
2008. gadā veikti maksājumi par 1 570 993 LVL, tai skaitā pārdalīts
finansējums, izmantojot finansēšanas plānus projekta realizētājiem – valsts budžeta
iestādēm 741 084 LVL apjomā, veikti maksājumi citiem projektu īstenotājiem – 829
909 LVL apjomā.
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9. tabula
Programmas „Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu īstenošana”
finansējums
2007.gads
(faktiskā
Nr.p.k. Finanšu līdzekļi
izpilde, LVL)
2008.gads
Apstiprināts
Faktiskā*
likumā, LVL
izpilde, LVL
Finanšu resursi izdevumu
1.
segšanai
843 366
1 157 257
289 263
1.2.
Ārvalstu finanšu palīdzība
843 366
1157257
289263
2.
Izdevumi kopā
2.1.
Uzturēšanas izdevumi kopā
596 141
1 157 257
829 909
2.1.1.
Kārtējie izdevumi
157 257
2.1.2.
Subsīdija un dotācijas
596 141
1000 000
829 909
*Finansējuma plānošana Leonardo da Vinci projektu īstenošanas gadījumos,
nosakot apjomu atbilstoši projektu finansējuma saņēmēja tipam un sadalījumu
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK), ir saistīta ar objektīvām
grūtībām, kas balstās uz projektu finansēšanas kārtību un projekta īstenošanas praksi
(projekta īstenošanas laikā novēro nobīdes gan aktivitāšu īstenošanas laikā, gan
izdevumu tāmēs), tāpēc pastāv risks, ka plānotais finansējuma apjoms un tā
sadalījums nav precīzs.

3.2.3. Programma NPP „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras
izglītības ieviešanai izglītības sistēmā”
Projektu sāka īstenot 2005. gada februārī, tas noslēdzās 2008. gada septembrī.
10. tabula
Programmas NPP „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras
izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” finansējums

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2007. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

2008. gads
Apstiprināts
likumā, LVL

Faktiskā
izpilde, LVL
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1.

Ieņēmumi kopā

217 098

506 071

506 071

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

217 098

506 071

506 071

2.

Izdevumi kopā

217 098

506 071

503 422

2.1.

Uzturēšanas izdevumi kopā

208 981

506 071

503 422

2.1.1.

Pārējie uzturēšanas izdevumi

208 981

506 071

503 422

2.2.

Izdevumi kapitāliegādēm

8 117

0

0

3.2.4. Programma 3303 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
2008. gadā atmaksas veiktas par kopējo summu 20 440 412 LVL, novirze no
plānotā – 2 080 292 LVL.
11. tabula
Programmas 3303 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
finansējums

Nr.p.k. Finanšu līdzekļi

2007. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

2008. gads
Apstiprināts
likumā, LVL

Faktiskā
izpilde, LVL

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

13 295 741

22 520 704

22 520 704

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem, atmaksām
valsts pamatbudžetā

13 295 741

22 520 704

22 520 704

2.

Izdevumi kopā

13 295 741

22 520 704

20 440 412

2.1.

Uzturēšanas izdevumi kopā

11 022 366

18 163 989

17 343 916

2.1.1.

Uzturēšanas izmaksu
atmaksas Valsts budžetā

11 022 366

18 163 989

17 343 916
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Atmaksas valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem
izdevumiem

2.2.

2 273 375

4 356 715

3 096 496

3.2.5. Programma 3304 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
2008. gadā atmaksas tika veiktas par kopējo summu 273 725 LVL.
12. tabula
Programmas 3304 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
finansējums

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2007. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

2008. gads
Apstiprināts
likumā, LVL

Faktiskā
izpilde*,
LVL

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

609 263

700 000

273 725

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem,

609 263

700 000

273 725

2.

Izdevumi kopā

609 263

700 000

273 725

2.1.

Uzturēšanas izdevumi kopā

609 263

700 000

273 725

2.1.2.

Pārējie uzturēšanas izdevumi

609 263

700 000

273 725

2.1.3.

Subsīdijas un dotācijas

194 055

376 780

196 962

2.1.4.

Dotācijas pašvaldību budžetiem

415 208

323 220

76 763

*Finansējuma plānošana ES struktūrfondu projektu īstenošanas gadījumos,
nosakot apjomu un sadalījumu starp apakšprogrammām atbilstoši projektu
finansējuma saņēmēja tipam un sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem (EKK), ir saistīta ar objektīvām grūtībām, kas balstās uz projektu
finansēšanas kārtību un projekta īstenošanas praksi (projekta īstenošanas laikā novēro
nobīdes gan aktivitāšu īstenošanas laikā, gan izdevumu tāmēs), tāpēc pastāv risks, ka
plānotais finansējuma apjoms un tā sadalījums nav precīzs.
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4. Personāls
Lai nodrošinātu VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkciju izpildi
ESF finansēto projektu ieviešanā, pārskata periodā VIAA, atbilstoši plānotajam,
turpināja komplektēt darbiniekus darbam struktūrvienībās. Papildu darbinieki tika
piesaistīti struktūrvienībām, kas nodarbojas ar struktūrfondu projektu administrēšanu
un ar atbalsta funkciju nodrošināšanu VIAA.
2008. gadā VIAA aktīvi noritēja darbs, lai pilnvērtīgi sagatavotos
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodam, kas paredz VIAA divas jaunas
funkcijas: projektu atlasi un ERAF projektu administrēšanu. Tam gatavojoties, VIAA
tika meklēti un papildus pieņemti jauni darbinieki.
Lai struktūrfondu 2004.-2006. plānošanas perioda kulminācijas posmā,
2008. gadā, VIAA pilnībā spētu nodrošināt ES finanšu līdzekļu administrēšanas
funkciju (tai skaitā jauno funkciju) īstenošanu, izpildītu n+2 prasību un paralēli
uzsāktu struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda īstenošanu, līdz
2008. gada beigām tika palielināts administrācijas, tehniskā atbalsta un ESF/ERAF
speciālistu skaits, sasniedzot 85.
VIAA darbinieku skaits pārskata periodā:
01.01.2008. – 63 darbinieki (amatu skaits VIAA 01.01.2008. – 80),
31.12.2008. – 85 darbinieki (atbilst amatu skaitam VIAA 31.12.2008.).
Personāla mainība VIAA 2008. gadā bija 35%, no kuriem 28% veidoja
jaunpieņemtie darbinieki, bet 7% darbinieki, ar kuriem izbeigtas darba attiecības.
2008. gadā 40 VIAA darbinieki ieguvuši bakalaura grādu vai pabeiguši
augstāko mācību iestādi, vai ieguvuši 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
33 darbiniekiem ir maģistra grāds; 2 darbiniekiem – doktora grāds. No tiem
darbiniekiem, kuri jau ieguvuši maģistra vai bakalaura diplomu, 13 turpina studijas
augstskolās, lai iegūtu otru izglītību. 2008. gadā 6 VIAA darbinieki turpināja studijas
augstākajās mācību iestādēs, lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, bet 4
darbiniekiem ir vidējā izglītība.
Darbinieku/ierēdņu izglītības jomas ir cieši pakārtotas iestādes darbības
specifikai. 2008. gadā gandrīz pusei VIAA strādājošo (43%) ir izglītība, kas iegūta
ekonomikas un vadības specialitātē.
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13. tabula
VIAA personāla specialitāte
Specialitāte
Ekonomika un vadība
Cita
Pedagoģija
Inženierzinātne
Dabas zinātnes
Tiesību zinātne
Sabiedrības vadība
Komunikāciju zinātne
Filoloģija
Politikas zinātne
Psiholoģija
Socioloģija

2008. gads
43%
9%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
1%

2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, ievērojamākās izmaiņas VIAA
strādājošo sadalījumā pa vecuma grupām notikušas 20-29 un 30-39 gadu vecuma
grupās – būtiski pieaudzis darbinieku skaits.

1. attēls. Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām
2008. gadā nav būtiski mainījies VIAA darbinieku sadalījums pa dzimumu
grupām. Salīdzinot ar 2007. gadu, pieaudzis gan strādājošo sieviešu, gan vīriešu
skaits iestādē.
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2. attēls. Darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām
Viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina VIAA efektīvu darbību, ir
zinošas, profesionālas darbinieku komandas veidošana. Šī mērķa sasniegšanai
nepieciešams sistemātiski vadīt, attīstīt un apzināt zināšanas un potenciālu gan
individuālā, gan iestādes līmenī, kā arī nodrošināt apmācības, lai efektīvi veiktu
VIAA funkciju izpildi. 2008. gadā tika īstenoti gan iekšējie, gan ārējie darbinieku
apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumi saskaņā ar VIAA Cilvēkresursu
attīstības plānu 2007.-2009. gadam.

5. Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par VIAA pārziņā esošajām jomām,
2008. gadā nodrošināta aktīva komunikācija un mediju attiecības. Kopumā
sagatavotas un izsūtītas (gan nacionālajiem, gan reģionālajiem medijiem) 8 preses
relīzes par ESF, Leonardo da Vinci programmu un Karjeras attīstības atbalsta
pasākumiem. Papildus tam sagatavoti 24 dažādi informatīvie/ziņu un reprezentatīvie
materiāli par ES struktūrfondiem, Leonardo da Vinci programmas projektiem, kā arī
Karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, sniedzot informāciju par aktuālajiem
jautājumiem un popularizējot VIAA darbības jomas.
2008. gada oktobrī VIAA rīkoja preses konferenci par ES struktūrfondu
2004.-2006. gada plānošanas periodā sasniegtajiem rezultātiem un 2007.-2013. gada
plānošanas periodā gaidāmajiem izaicinājumiem. Dažādos masu saziņas līdzekļos
2008. gadā bijušas 36 VIAA iniciētas publikācijas.
VIAA sadarbojusies ar Latvijas Televīzijas raidījumu „Eirobusiņš”, regulāri
sagatavojot informāciju sižetu veidošanai. Nodrošināta nepieciešamā informācija
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Eiropas Savienības informācijas aģentūras izdotajam žurnālam „Latvija Eiropas
Savienībā”, gatavojot interviju ar VIAA direktori D.Traidās.
Kopumā notikuši 24 informatīvie semināri VIAA mērķa grupām: ES
struktūrfondu finansēto projektu un Leonardo da Vinci programmas projektu
īstenotājiem. Organizēti arī speciālie pasākumi, piemēram, Leonardo da Vinci 2005.
un 2006. gada projektu kvalitātes un veiksmīgāko dalībnieku konkursa „Spārni”
balvas pasniegšanas ceremonija.
2008. gadā pabeigta VIAA vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde, nosakot stila
elementu – krāsu, grafiskās zīmes, burtu garnitūras, citu grafisko elementu –
lietojumu informatīvajos un reprezentatīvajos materiālos.
Regulāri aktualizēta informācija VIAA mājas lapā, kā arī ilgstošs un radošs
darbs veikts, plānojot mājas lapas pārstrādi, lai to izveidotu vieglāk uztveramu,
saturiski un vizuāli mūsdienīgu, ērtāk lietojamu. Plānots, ka VIAA mājas lapas
pārstrāde tiks pabeigta 2009. gada pirmajā pusgadā.

6. Plāni nākamajam gadam
6.1. Darbības virziens: „Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” (ESF un ERAF)
Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā plānotais finansējuma
apjoms izglītībai un zinātnei ir ievērojami audzis, sasniedzot 619 milj. latu. Šajā
plānošanas periodā ir arī ievērojami paplašinātas VIAA darbības jomas un funkcijas:
līdzās izglītības projektiem VIAA administrēs arī zinātnes projektus, turklāt gan ESF,
gan ERAF finansējuma ietvaros. VIAA 2009. gadā sagatavos iekšējās
pārstrukturizācijas scenāriju, lai nodrošinātu vairāku jaunu funkciju vadību, tai skaitā:
•
•
•
•

ESF atklātas atlases projektu vērtēšanu,
ERAF projektu uzraudzību un kontroli,
ESF un ERAF projektu iepirkuma plāna pirmspārbaudi,
finanšu līdzekļu plānošanu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem.
14. tabula

Nr.p.k.

VIAA 2009. gadā plāno sasniegt šādus rezultātus:
Rezultatīvie rādītāji

2009.

1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF administrēšanas ieviešanu
VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
Izsludinātās atklātās projektu iesniegumu atlases
5
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1.2.

Vērtēšanas komisiju sēžu skaits

1.3.

Pieteikto un izvērtēto ESF projektu skaits

1.4.

Noslēgto līgumu skaits

70
400
84

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
87
kompetences jomā)
2.2.
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas vietās
20
2.3.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu skaits

2.4.

Veikto līgumu grozījumu skaits

15
84

3. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ERAF administrēšanas ieviešanu
VIAA kā sadarbības iestādē
3.1.
Noslēgto līgumu skaits
143
4. Nodrošināt ERAF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli sadarbības iestādes deleģētajā apjomā
4.1.

4.2.

ERAF administrējamo projektu skaits (projektu skaits, par
kuriem tiek uzkrāta finanšu un statistiskā informācija VIAA
kompetences jomā)
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas vietās

4.3.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu skaits

4.4.

Veikto līgumu grozījumu skaits

143
49
62
143

6.2. Darbības virziens: Leonardo da Vinci programma
2009. gadā ir paredzēts turpināt īstenot darbības plānus, kas izstrādāti līdz
2010. gadam. Plānots organizēt valorizācijas semināru „Radošums un inovativitāte
Mūžizglītības projektos”. Saistībā ar 2010. gada konkursa izsludināšanu paralēli
vairākiem informatīviem semināriem iecerēts organizēt tematisku semināru projektu
pieteicēju auditorijai. Tajā īpaši tiks aicināti piedalīties tādu iestāžu pārstāvji, kuru
ikdienas darbs saistīts ar kultūras jautājumiem, tādējādi veicinot tieši kultūras
organizāciju aktīvāku dalību Leonardo da Vinci projektos. Plānots, ka 2009. gadā
partnerības projektu pieteicēji saņems VIAA izdoto rokasgrāmatu „Partnerības
projekti”, kas palīdzēs projektu sagatavošanā un kvalitatīvā īstenošanā.
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2009. gadā plānots izdot „Projektu katalogu 2007-2008” latviešu un angļu
valodā. Tajā vienkopus būs apkopoti visi šajā laikposmā īstenotie projekti. Katalogā
varēs gūt vērtīgu informāciju, gan iesniedzot jaunu projektu, gan meklējot sadarbības
partnerus projektu īstenošanā.
VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļa prognozē, ka 2009. gadā
iesniegto un apstiprināto projektu skaits būtiski neatšķirsies no 2008. gada
rezultatīvajiem rādītājiem.

6.3. Darbības virziens: Karjeras atbalsts
VIAA KAD 2009. gadā plāno sniegt atbalstu karjeras izglītības īstenotājiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, organizējot informatīvos un mācību
seminārus skolotājiem; apkopot karjeras izglītības īstenošanas labās prakses
piemērus; pilnveidot Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes NIID.LV saturu,
savietot to ar EK portālu PLOTEUS un popularizēt to caur dažādiem informācijas
kanāliem; paplašināt sadarbību ar augstskolām studentu karjeras pakalpojumu
attīstīšanai; aktualizēt informatīvo materiālu saturu karjeras konsultantu un karjeras
izglītības īstenotāju vajadzībām Euroguidance mājas lapā.
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6.4. Finanšu saistības
15. tabula
VIAA finanšu saistības, 2009. gads
Plānotie finanšu līdzekļi
(tūkst. LVL)
Apakšprogrammas nosaukums/finanšu avoti
2009. gads
Aģentūras darbības nodrošināšana, tai skaitā

1 094

Valsts budžeta līdzekļi

968

Ārvalstu finanšu palīdzība

126

Tehniskā palīdzība ERAF un ESF ieviešanai
Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu
īstenošanas nodrošināšana
Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF
finansējumu
Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda
finansējuma saņēmējiem par ESF projektu
īstenošanu
Atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF
finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas periodā
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par ESF
projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā
Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF
finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas periodā
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par ERAF
projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā

949
1 970
n/a

n/a
6 919

6 157
0

7 560

2009. gadā finanšu līdzekļi, kas plānoti apakšprogrammā „Aģentūras darbības
nodrošināšana”, tiks izmantoti visu VIAA darbības virzienu nodrošināšanai.
2009.gadā plānots papildus pieprasīt finanšu līdzekļus apakšprogrammās:
a) Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma
saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā –
7 488 tūkst. LVL apmērā;
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b) Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF finansējumu 2007.-2013. gada
plānošanas periodā – 20 tūkst. LVL apmērā;
c) Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda finansējuma
saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā –
169 tūkst. LVL apmērā.
VIAA resursu sadalījums pa darbības virzieniem 2009. gadā
16. tabula
VIAA resursu sadalījums

Darbības virziens

% no
apakšprogrammas
kopējā finanšu
Iesaistīto
apjoma
darbinieku skaits

Sadarbības iestādes funkciju nodrošināšana ES
struktūrfondu vadībā

80,80

58

Leonardo da Vinci programmas īstenošanas
administrēšana

9,10

6

Karjeras atbalsts

9,10

6

1

16

100

86

Atbalsta funkcijas VIAA darbības virzienu
nodrošināšanai
Kopā

6.5. Komunikācija
Lai nodrošinātu efektīvu VIAA reputācijas risku vadību, 2009. gadā paredzēts
apzināt iespējamos draudus un izstrādāt VIAA krīzes komunikācijas plānu, izveidojot
krīzes komunikācijas komandu un definējot skaidru un visiem akceptējamu rīcības
plānu.
Lai nodrošinātu vienotas informācijas sniegšanu VIAA mērķa grupām un lai
uzlabotu informācijas apriti starp VIAA dažāda līmeņa darbiniekiem un tādējādi celtu
viņu informētības līmeni un darba produktivitāti, plānots veikt iekšējās komunikācijas
izpēti, identificējot būtiskākos trūkumus. Rezultātā tiks izstrādātas VIAA iekšējās
komunikācijas vadlīnijas savstarpējās darbības koordinēšanai un sadarbības
veicināšanai.
28

Tā kā VIAA regulāri organizē dažādus informatīvus pasākumus savām mērķa
grupām, kā arī piedalās citu iestāžu organizētajos pasākumos, tad plānots izstrādāt
apmācību programmu un īstenot praktiskos treniņus darbiniekiem, kam nepieciešams
publiski uzstāties, lai uzlabotu viņu prasmes un iemaņas, gan veidojot prezentācijas,
gan izklāstot informāciju semināru, konferenču, darba grupu u.c. pasākumu
dalībniekiem.
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1.pielikums
VIAA organizatoriskā struktūra1

1

2009. gada 1. janvārī
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