Valsts izglītības attīstības aģentūras
2009. gada publiskais pārskats

Rīga, 2010

Priekšvārds
Cienījamo lasītāj!
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) ir valsts aģentūra, kas
īsteno valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veic sadarbības iestādes
funkcijas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadībā un nodrošina
Latvijas dalību ES Mūţizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā
un Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) informācijas un konsultāciju tīklā
Euroguidance. No 2009. gada jūlija pārņemot Izglītības inovācijas fonda (turpmāk –
IIF) funkcijas, VIAA turpina nodrošināt finanšu līdzekļu apsaimniekošanu izglītības
inovācijas projektu īstenošanai.
Šajā pārskatā apkopota būtiskākā informācija par paveikto 2009. gadā, kas
dod iespēju izvērtēt sasniegtos mērķus, uzdevumu izpildi, kā arī apzināt turpmāk
veicamo. VIAA darbība pārskata periodā bija vērsta uz attīstību, inovācijām un
pārmaiņām, lai uzlabotu iestādes sadarbību ar tiešajiem pakalpojumu saņēmējiem.
Pārskatā ietverts ne tikai VIAA darbības novērtējums un informācija par
daudzveidīgajiem darbības virzieniem, bet arī uzstādījumi par sasniedzamajiem
rezultātiem. No 2010. gada janvāra pārņemot Akadēmisko programmu aģentūras
(turpmāk – APA) funkcijas, VIAA saviem klientiem piedāvā gandrīz visu Latvijā
pieejamo ārvalstu un valsts atbalsta spektru izglītības, zinātnes, pētniecības,
mūţizglītības un karjeras atbalsta politikas jomā.

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.
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 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 2009. gadā ietvēra
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 sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu 2007.2013. gada plānošanas periodā;



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



nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu
izglītības inovācijas projektu īstenošanai un mūža stipendiju
piešķiršanai izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu
izglītībā.

1.3. Izmaiņas VIAA darbībā pārskata gada laikā
Pārskata periodā VIAA īstenoja valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un
zinātnē, nodrošināja sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā
2007.-2013. gada plānošanas periodā, nodrošināja Latvijas dalību ES Mūžizglītības
programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā un EK informācijas un konsultāciju
tīklā Euroguidance. No 2009. gada jūlija VIAA ir pārņēmusi IIF funkcijas, tādējādi
turpinot nodrošināt finanšu līdzekļu apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu
īstenošanai.
ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā finansējuma apjoms
izglītībai un zinātnei ir ievērojami pieaudzis. Plānošanas dokumenti visam šim
periodam ir paredzējuši 619 miljonu latu lielas investīcijas izglītībā un zinātnē, turklāt
visos sektoros: vispārējā, profesionālajā, augstākajā izglītībā, mūžizglītībā un dažādos
zinātnes virzienos. Līdz ar to ir paplašinātas VIAA darbības jomas un funkcijas:
līdzās izglītības projektiem VIAA administrē arī zinātnes projektus, turklāt gan
Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF), gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) finansējuma ietvaros.
VIAA pārskata periodā pildīja šādus uzdevumus:
 sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu (ESF un ERAF) vadībā
izglītībā un zinātnē (ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas
periods):
- ESF un ERAF atklātas projektu iesniegumu atlases,
- vienošanos/līgumu sagatavošana un noslēgšana ar finansējuma
saņēmējiem,
- ESF un ERAF projektu uzraudzība un kontrole,
- ESF un ERAF projektu iepirkuma plānu pirmspārbaude,
- finanšu līdzekļu plānošana struktūrfondu finansējuma saņēmējiem;
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 ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas
īstenošana atbilstoši līgumiem ar Latvijas Republikas un ES vadības
institūcijām;
 karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības
nodrošināšana;
 kvalitatīvas izglītības informācijas nodrošināšana, Nacionālās izglītības
iespēju datubāzes NIID.LV uzturēšana, informācijas apmaiņas
nodrošināšana EK informācijas apmaiņas tīklā Euroguidance un EK
portālā PLOTEUS (sadaļa par izglītības iespējām Latvijā) atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem ar Latvijas Republikas un ES vadības institūcijām;
 finanšu līdzekļu apsaimniekošana izglītības inovācijas projektu īstenošanai.

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.
1. tabula

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

Rezultatīvie rādītāji

2007.

2008.

2009.

1. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli 2. līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
ESF administrējamo projektu skaits,
par kuriem tiek uzkrāta finanšu un
1.1.
683
683
683
statistiskā informācija VIAA
kompetences jomā
Projektu pārbaužu skaits projektu
īstenošanas vietās (piecu gadu laikā
1.2.
154
142
0
pēc līguma noslēgšanas
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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 ir būtiski paplašinātas
VIAA darbības jomas un funkcijas. VIAA administrē ne tikai izglītības, bet arī
zinātnes projektus gan ESF, gan ERAF finansējuma ietvaros.
2009. gadā VIAA veica 2007.-2013. gada plānošanas perioda ESF un ERAF
līdzfinansēto aktivitāšu vienošanās/līguma tekstu sagatavošanu, kā arī izstrādāja ESF
un ERAF aktivitāšu vienošanās/līguma pielikumus – izdevumus un rezultātus
attaisnojošo dokumentu sarakstus, veica progresa ziņojumu, atskaišu, maksājumu
pieprasījumu veidlapu aktualizēšanu atbilstoši katras konkrētās aktivitātes specifikai
un prasībām saskaņā ar atbilstošajos MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu
noteikto. 2009. gadā VIAA tika noslēgusi 324 vienošanās/līgumus par projektu
īstenošanu ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā ESF un ERAF
finansējuma ietvaros.
VIAA veica esošo procedūru pārskatīšanu un aktualizēja ESF un ERAF
procedūras, kas nosaka struktūrfondu administrēšanu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā. Atbilstoši saviem pienākumiem VIAA veica 289 iepirkumu plānu
izskatīšanu ESF un ERAF projektos.
2009. gadā VIAA regulāri piedalījās 2007.-2013. gada plānošanas perioda
ESF un ERAF aktivitāšu ieviešanas vadlīniju – MK noteikumu sagatavošanas
procesā, sniedzot komentārus un priekšlikumus IZM par MK noteikumu saturu.
VIAA darbinieki ir piedalījušies novērotāju statusā IZM rīkotājās projektu
iesniegumu vērtēšanas sēdēs. Tika sniegts atbalsts IZM, sagatavojot
komentārus/ieteikumus par IZM sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem projektu
iesniedzējiem. VIAA arī izstrādāja metodiskos materiālus finansējuma saņēmējiem
par projektu īstenošanas jautājumiem.
Pārskata periodā mērķauditorijai – projektu iesniedzējiem tika nodrošinātas
individuālas konsultācijas pa tālruni, e-pastu un VIAA telpās finansējuma
saņēmējiem projektu ieviešanas, uzraudzības un finanšu kontroles jautājumos.
2. tabula

ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF
administrēšanas ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē

2008.

2009.
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1.1.
1.2.

Izsludinātās atklātās projektu iesniegumu atlases
Vērtēšanas komisiju sēžu skaits

1
1

3
47

1.3.
Pieteikto un izvērtēto ESF projektu skaits
0
1.4.
Noslēgto līgumu skaits
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 kompetences
3
jomā)
2.2.
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas
vietās
2
2.3.
Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu
skaits
0
2.4.
Iesniegto progresa pārskatu skaits
0

503
94

2.5.

71

Veikto līgumu grozījumu skaits

1

92

2
23
21

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.
2.3.
2.4.
2.5.

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

2009.

230

0

230

0

37

0

115

0

112

0

293
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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.
VIAA 2009. gadā kopumā nodrošinājusi 317 mobilitātes projektu
administrēšanu, kontroli un uzraudzību. 2009. gadā darbību turpinājuši 114 2007.
gada mobilitātes jeb pieredzes apmaiņas un prakses projekti, savukārt mobilitātes
projektu konkursā 2009. gadā tika apstiprināti 85 projekti. Mobilitātes projektos
2009. gadā kopumā ES finansējumu saņēmuši un piedalījušies 507 profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi un pasniedzēji, augstskolu studenti un pasniedzēji, dažādu
uzņēmumu personālu daļu menedžeri un darbinieki, karjeras konsultanti un citi ar
profesionālās izglītības jomu saistīti darbinieki 2007., 2008. un 2009. gadā
apstiprināto projektu ietvaros.
2009. gadā turpinājās četri Leonardo da Vinci inovāciju pārneses 2007. gada
projekti. Gala maksājumi veikti četriem 2006. gada B procedūras pilotprojektiem.
2009. gadā darbu uzsāka seši Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekti. VIAA
2009. gadā nodrošinājusi 15 inovāciju pārneses projektu administrēšanu, kontroli un
uzraudzību.
2009. gadā īstenotas 52 sagatavošanas vizītes. Veikta 259 mobilitātes, inovāciju
pārneses, partnerības un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumu administratīvā
vērtēšana.
VIAA regulāri veido un izplata ziņu izdevumus, informējot par aktualitātēm,
kā arī izstrādā citus informatīvos materiālus, rīko un piedalās dažādos pasākumos.
Informatīvajā bukletā „Partnerības projektu vadītājiem” sniegta praktiska informācija
tiem, kuri vēlas sagatavot un īstenot partnerības projektu. 2009. gadā izdots projektu
pieredzes buklets „Projektu dalībnieku veiksmes stāsti” par projektu kvalitātes un
veiksmīgāko dalībnieku konkursu „Spārni 2008”.
2009. gadā sadarbībā ar APA notika ES Mūžizglītības programmas Comenius,
Grundtvig un Leonardo da Vinci apakšprogrammu tematiskā monitoringa seminārs
„Radošums un inovācijas ES Mūžizglītības programmas partnerībās un projektos”.
Projektu pieteicēji dalījās pieredzē projektu sagatavošanā un īstenošanā.
Lietuvas pilsētā Šauļos notika 3. Baltijas valstu Mūžizglītības programmu
projektu izstāde EXPRO 2009, ko rīkoja Lietuvas Nacionālā aģentūra Education
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Exchange Support Foundation. No Latvijas Leonardo da Vinci programmas
projektus pārstāvēja Saldus profesionālā vidusskola un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskola.
Sadarbībā ar Kultūras ministriju notika seminārs „Kultūras tūrisma attīstības
iespējas”. Savukārt tematiskā monitoringa semināra „MVU darbība Leonardo da
Vinci projektos – iespējas un šķēršļi” dalībnieki uzklausīja projektu pieteicēju –
uzņēmēju – pieredzi, piesakot un īstenojot projektus.
Visu gadu noritējusi aktīva sadarbība ar dažādiem plašsaziņas līdzekļiem,
sabiedrībai regulāri sniegta informācija un intervijas.
4. tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras funkciju
nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

2009.

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

11

Izstrādāto un publicēto
informatīvo materiālu skaits

6

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

231

259

2.2.

Konsultāciju skaits projektu
pieteicējiem

315

320

2.3.

Finansēšanai apstiprināto projektu
pieteikumu skaits

150

157

3. Projektu vadība
10

3.1.

Administrējamo projektu skaits

414

405

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

52

26

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

3

3

2.4. Darbības virziens: Karjeras atbalsts
VIAA Karjeras atbalsta departaments (turpmāk – KAD) 2009. 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 centru tīklā Euroguidance, kā arī
nodrošināja informācijas aktualizāciju par izglītības iespējām Latvijā EK portālā
PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space).
2009. gadā KAD veicis nacionālā koordinatora funkcijas EK iniciētajā
starpvalstu projektā „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (European
Lifelong Guidance Policy Network).
VIAA KAD organizējis Rīgā 6. Eiropas konferenci „E-konsultācijas: Karjeras
konsultāciju pieejamības paplašināšana” (e-Guidance: Widening of access to lifelong
guidance) sadarbībā ar Leonardo da Vinci projektu e-GOS. Tajā pulcējās vairāk nekā
simt karjeras atbalsta speciālistu no visas Eiropas, lai diskutētu par aktuāliem karjeras
atbalsta jautājumiem, e-konsultāciju pieejamības paplašināšanu un mūžilgas karjeras
atbalsta politiku Eiropā. Konferenci nodrošināja EK, IZM un EK atbalstītais projekts
„Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls”.
Rīgā notika EK līdzfinansētā starptautiskā projekta „Eiropas mūžilgas karjeras
atbalsta politikas tīkls” (European Lifelong Guidance Policy Network) dalībvalstu
pārstāvju 5. darba sanāksme. IZM un Labklājības ministrija ir šī EK iniciētā
starpvalstu projekta dalībniece, un KAD veic nacionālā koordinatora funkcijas.
Lai aktualizētu jautājumu par karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību
bērniem un jauniešiem un apkopotu pieredzi karjeras izglītības pasākumu
organizēšanā un īstenošanā izglītības iestādēs, 2009. gadā VIAA rīkoja konferenci
„Karjeras attīstības atbalsts skolēniem”.
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Apzināta situācija par karjeras izglītības īstenošanu Latvijas skolās, apkopoti
labās prakses piemēri un ieteikumi karjeras izglītības darba pilnveidei, izdota
publikācija „Karjeras izglītība skolās: Pieredze 2009”.
5. 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
Iedzīvotāju skaits gadā, kas saņēmuši
individuālas e-konsultācijas par izglītības
iespējām Latvijā

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2008.

2009.

1

1

8 500

13 380

584

642

2

2

2

2

1

1

2008.

2009.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības
padomes darbības nodrošināšana (pasākumu
skaits)
Līdzdalība ES valstu finansētos pētījumos,
konferencēs vai projektos karjeras attīstības
atbalsta jautājumos
Nacionālā koordinatora funkcijas EK projektā
„Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas
tīkls” (European Lifelong Guidance Policy
Network)
Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana

Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

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

1.2.

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

31

31

Individuālo e-konsultāciju skaits par izglītības
iespējām ārvalstīs

89

120

12

1.3.

Individuālo atbilžu skaits ārvalstniekiem par
izglītības iespējām Latvijā

1.4.

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

1.5.

1.6.

1.7.

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

-

33

633

618

4

12

7

9

3

3

1.8.

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

2/19

2/28

1.9.

Informatīvie bukleti / biļeteni / CD-ROM/
skrejlapas / raksti laikrakstos

5

9

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, atsevišķās jomās nepieciešami uzlabojumi. VIAA
Struktūrfondu audita nodaļa 2009. gadā ir izanalizējusi, novērtējusi un pārbaudījusi
iestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši Iekšējā audita stratēģiskajam un gada
plānam. Par auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi VIAA direktoram.
6. tabula
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Ieteikumu prioritāte

Kopsavilkums par kopējo iekšējā audita ieteikumu skaitu
Atbilstoši noslēgtajiem
auditiem, kas iekļauti
iepriekšējo pārskata
gadu plānos

Atbilstoši noslēgtajiem auditiem, kas iekļauti pārskata
gada plānā

sniegtie ieteikumi

sniegtie
ieteikumi, kuru
ieviešanas
termiņš ir
pārskata gads

sniegtie
ieteikumi,
kuru
ieviešanas
termiņš ir
nākamie gadi

sniegtie ieteikumi, kas
nav ieviesti
iepriekšējos pārskata
gados, no tiem ieviesti
un atcelti pārskata gadā

skaits

ieviesti

atcelti

skaits

ieviesti

skaits

ieviesti

skaits

ieviesti

atcelti

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Augsta

13

5

-

5

5

8

-

9

9

-

Vidēja

20

12

-

12

12

8

-

15

15

-

Zema

2

-

-

-

2

-

-

-

-

35

17

-

17

18

-

24

24

-

1.

Kopā
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Lai nodrošinātu ES fondu un 2007.-2013. gada plānošanas perioda vadības un
kontroles sistēmas pamatprasību ievērošanas pārbaudes, Revīzijas iestāde – Finanšu
ministrijas Revīzijas un audita departaments – nodrošina vadības un kontroles
sistēmas auditu veikšanu. Daļa no Revīzijas iestādes uzdevumiem ir deleģēti
sadarbības iestādes neatkarīgai audita struktūrvienībai – VIAA Struktūrfondu audita
nodaļai. Nodaļas plānotie sistēmu auditi ir iekļauti Vienotajā revīzijas stratēģijā.
Auditu laikā tiek sniegts ES apstiprināto pamatprasību ievērošanas novērtējums pēc
noteiktiem vērtēšanas kritērijiem. 2009. gadā veikti 4 sistēmu auditi; ziņojumi un
ieteikumi auditos konstatēto trūkumu novēršanai iesniegti VIAA direktoram un
Revīzijas iestādē.

3. Budžeta informācija
3.1. Finansējums un tā izlietojums
7. tabula
VIAA kopsavilkuma bilance, 2009. gads

Aktīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

Gada sākums, LVL

Gada beigas, LVL

148 378

151 956
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Pasīvi

Apgrozāmie līdzekļi

834 614

27 203 179

Kopā

982 992

27 355 135

Pašu kapitāls

228 562

25 811 776

Kreditori

46 706

56 154

Norēķini par nākamo periodu
ieņēmumiem

707 724

1 487 205

Kopā

982 992

27 355 135

3.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums
3.2.1. Programma 33.00.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra”
Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009. gadam” Izglītības un zinātnes
ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 33.00.00 „Valsts izglītības attīstības
aģentūra” sastāvā ietilpst sešas apakšprogrammas:
 33.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana”;
 33.02.00 „Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu
īstenošanas nodrošināšana”;
 33.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda un
Eiropas Sociālā fonda ieviešanai”;
 33.06.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda
finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas periodā”;
 33.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā”;
 33.08.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfonda
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu
īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā”.
Programmas 33.00.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra” finansējumu
2009. gadam veidoja dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un ārvalstu finanšu
palīdzība VIAA nolikumā deleģēto funkciju nodrošināšanai.
8. tabula
Budžeta programmas 33.00.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra”
finansējums
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2009. gads

Finanšu līdzekļi

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam*,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

25 568 000

39 007 757

38 099 908

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem, tai skaitā:

25 143 673

36 911 657

36 911 657

1.1.1.

Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

2 622 969

29 991 936

29 991 936

1.1.2.

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā

22 520 704

6 919 721

6 919 721

1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

424 327

2 096 100

1 188 251

2.

Izdevumi kopā

23 440 132

39 045 709

36 418 753

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

20 282 058

28 715 918

26 102 439

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

1 834 509

2 138 259

1 737 153

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

1 319 977

1 401 970

1 328 085

976 021

1 074 652

1 024 007

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1 026 870

2 195 869

1 441 864

2.1.3.

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 420 679

24 381 790

22 923 422

2.2.

Kapitālie izdevumi

3 158 074

10 329 791

10 316 314

2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

61 578

49 823

36 380

2.2.2.

Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem

3 096 496

10 279 968

10 279 934

Nr.p.k.

2.1.1.1.1. Atalgojums

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

16

izdevumiem
Finansiālā bilance

2 127 868

-37 952

1 681 155

Finansēšana

-2 127 868

37 952

-1 681 155

Naudas līdzekļi un noguldījumi

-2 127 868

37 952

-1 681 155

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

-2 127 868

37 952

-1 681 155

504 509

37 952

-114 362

Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.2. Apakšprogramma 33.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana”
Resursus apakšprogrammas izdevumu segšanai 2009. gadam veidoja ārvalstu
finanšu palīdzība un vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
finansējums nodrošināja VIAA deleģēto funkciju izpildi: ES izglītības programmas
Leonardo da Vinci administrēšana, ES caurviju programmas informācijas un
konsultāciju tīkla Euroguidance Latvijas centra darbības nodrošināšana, izglītības
inovācijas projektu administrēšana un citu ES izglītības programmu administrēšana,
uzraudzība un kontrole.
9. tabula
Apakšprogrammas 33.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” finansējums
2009. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu segšanai

1.1.

Dotācijas no vispārējiem

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam*,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

2 058 033

1 094 202

1 084 620

1 922 969

968 102

968 102
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ieņēmumiem
1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

2.

135 064

126 100

116 518

Izdevumi kopā

1 896 087

1 087 618

927 278

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

1 834 509

1 057 618

908 170

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

1 834 509

1 057 618

908 170

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

1 319 977

713 741

643 302

976 021

524 575

476 253

2.1.1.1.1. Atalgojums
2.2.

Kapitālie izdevumi

61 578

30 000

19 108

2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

61 578

30 000

19 108

161 946

6 584

157 342

Finansēšana

-161 946

-6 584

-157 342

Naudas līdzekļi un noguldījumi

-161 946

-6 584

-157 342

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

-161 946

-6 584

-157 342

-36 137

-6 584

-52 521

Finansiālā bilance

Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.3. Apakšprogramma 33.02.00 „Eiropas programmas Leonardo da Vinci
projektu īstenošanas nodrošināšana”
Apakšprogrammas īstenošanai plānotais finansējums 2009. gadam bija 1 970
000 latu; ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikums 2009. gada 1. janvārī
719 771 lats; saņemtie finanšu līdzekļi no EK – 647 270 latu. 2009. gadā daļa naudas
līdzekļu tika noguldīti depozītu kontos Valsts kasē. 2009. gadā uzkrātie procentu
ieņēmumi – 2 780 latu.
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2009. gadā pārdalīts finansējums, izmantojot finansēšanas plānus projekta
realizētājiem – valsts budžeta iestādēm - 762 030 latu apjomā, veikti maksājumi
citiem projektu īstenotājiem – 1 009 892 latu apjomā.
10. tabula
Apakšprogrammas 33.02.00 „Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu
īstenošanas nodrošināšana” finansējums
2009. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

289 263

1 970 000

1 071 733

1.1.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

289 263

1 970 000

1 071 733

2.

Izdevumi kopā

829 909

2 014 536

1 009 892

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

829 909

2 014 536

1 009 892

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

2 883

2.1.1.1.1.

Atalgojums

2 323

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

251 029

829 909

1 763 507

1 009 892

-540 646

-44 536

61 841

Finansēšana

540 646

44 536

-61 841

Naudas līdzekļi un
noguldījumi

540 646

44 536

-61 841

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

540 646

44 536

-61 841

Finansiālā bilance
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Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

540 646

44 536

-61 841

3.2.4. Apakšprogramma 33.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās
attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda ieviešanai”
Apakšprogrammas īstenošanai apstiprinātais finansējums 2009. gadam bija
849 435 lati ES fondu administrēšanai, uzraudzībai, finanšu kontrolei. Budžeta
līdzekļi tika plānoti atbilstoši projektam „Valsts izglītības attīstības aģentūras
tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2010. gada periodam”.
11. tabula
Apakšprogrammas 33.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Eiropas Sociālā fonda ieviešanai” finansējums
2009. gads

2008. 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

0

849 435

849 435

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

849 435

849 435

2.

Izdevumi kopā

0

849 435

846 255

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

0

829 612

828 983

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

0

829 612

828 983

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

0

685 346

684 783

2.1.1.1.1. Atalgojums

0

547 754

547 754

2.2.

0

19 823

17 272

Kapitālie izdevumi
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2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

0

19 823

17 272

Finansiālā bilance

0

0

3 180

Finansēšana

0

0

-3 180

Naudas līdzekļi un noguldījumi

0

0

-3 180

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

0

0

-3 180

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.5. Apakšprogramma 33.06.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas
Sociālā fonda finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas periodā”
2009. gadā atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu valsts budžeta
iestādēm veiktas par kopējo summu 5 461 365 lati, novirze no plānotā – 1 458 356
lati.
12. tabula
Apakšprogrammas 33.06.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas
Sociālā fonda finansējumu 2007.-2013. gada plānošanas periodā” finansējums
2009. gads

Finanšu līdzekļi

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Nr.p.k.

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam*,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

0

6 919 721

6 919 721

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem, tai skaitā:

0

6 919 721

6 919 721

1.1.1.

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā

0

6 919 721

6 919 721

2.

Izdevumi kopā

0

6 919 721

5 461 365
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2.1.

Uzturēšanas izdevumi

0

6 919 721

5 461 365

2.1.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti

0

6 919 721

5 461 365

Finansiālā bilance

0

0

1 458 356

Finansēšana

0

0

-1 458 356

Naudas līdzekļi un noguldījumi

0

0

-1 458 356

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

0

0

-1 458 356

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.6. Apakšprogramma 33.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā”
2009. gadā avansi un atmaksas pašvaldībām un citiem finansējuma
saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestāde, tika veiktas par kopējo summu
10 279 934 lati.
13. tabula
Apakšprogrammas 33.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā” finansējums
2009. gads

Finanšu līdzekļi

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Nr.p.k.

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam*,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

0

10 279 968

10 279 968

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

10 279 968

10 279 968
22

2.

Izdevumi kopā

0

10 279 968

10 279 934

2.1.

Kapitālie izdevumi

0

10 279 968

10 279 934

2.1.1.

Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem

0

10 279 968

10 279 934

Finansiālā bilance

0

0

34

Finansēšana

0

0

-34

Naudas līdzekļi un noguldījumi

0

0

-34

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

0

0

-34

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.7. Apakšprogramma 33.08.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu
īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā”
2009. gadā avansi un atmaksas pašvaldībām un citiem finansējuma
saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestāde, tika veiktas par kopējo summu 17 894
029 lati.
14. tabula
Apakšprogrammas 33.08.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu
īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā” finansējums
2009. gads

Finanšu līdzekļi
Nr.p.k.

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam*,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL
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1.

Resursi izdevumu segšanai

0

17 894 431

17 894 431

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

17 894 431

17 894 431

2.

Izdevumi kopā

0

17 894 431

17 894 029

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

0

17 894 431

17 894 029

2.1.1.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

0

432 362

431 972

2.1.2.

Uzturēšanas izdevumu transferti

0

17 462 069

17 462 057

Finansiālā bilance

0

0

402

Finansēšana

0

0

-402

Naudas līdzekļi un noguldījumi

0

0

-402

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

0

0

-402

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.8. Apakšprogramma 06.01.00 „Izglītības inovācijas fonda projektu
īstenošana”
Ņemot vērā likuma „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku
zaudējušu” 2. pantā noteikto, VIAA 2009. gada otrajā pusē tika pārdalīts finansējums
4279 latu apmērā likvidētā IIF kreditoru saistību uz 30.06.2009. un reorganizācijas
izdevumu segšanai.
15. tabula
Apakšprogrammas 06.01.00 „Izglītības inovācijas fonda projektu īstenošana”
finansējums
2009. gads
2008. gads
Apstiprināts
(VIAA
VIAA
likumā
par
budžeta
budžeta
valsts
izpilde,
izpilde,
budžetu
Nr.p.k. Finanšu līdzekļi
LVL)
LVL
kārtējam
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gadam*,
LVL
1.

Resursi izdevumu segšanai

0

4 279

4 279

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

4 279

4 279

2.

Izdevumi kopā

0

4 279

4 279

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

0

4 279

4 279

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

0

4 279

4 279

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

0

2 803

2 803

0

1 939

1 939

0

0

0

2.1.1.1.1. Atalgojums
Finansiālā bilance

* - papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.

3.2.9. Apakšprogrammas 28.07.00 „Eiropas Sociālā fonda projekti 2007-2013.
gada periodā” ietvaros finansēts ESF projekts „Kvalitātes vadības sistēmas
elementa izveide Valsts izglītības attīstības aģentūrā”
VIAA ESF apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un
ieviešana” projektu „Kvalitātes vadības sistēmas elementa izveide Valsts izglītības
attīstības aģentūrā” sāka īstenot 2009. gada jūlijā, un tas noslēdzās 2009. gada
decembrī. Projektam iedalītais finansējums bija 24 264 lati, no kuriem tika apgūti
22 201 lats.
16. tabula
ESF projekta „Kvalitātes vadības sistēmas elementa izveide Valsts izglītības
attīstības aģentūrā” finansējums
2009. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2008. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL
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LVL
1.

Resursi izdevumu segšanai

0

24 264

24 264

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

24 264

24 264

2.

Izdevumi kopā

0

24 264

22 201

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

0

24 264

22 201

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

0

24 264

22 201

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

0

2 024

1 207

0

1 631

973

Finansiālā bilance

0

0

2 063

Finansēšana

0

0

-2 063

Naudas līdzekļi un noguldījumi

0

0

-2 063

Naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+), tai skaitā:

0

0

-2 063

2.1.1.1.1. Atalgojums

4. Personāls
Cilvēki ir svarīgākais VIAA stratēģiskais resurss, kas rada un attīsta iestādes
vērtības, kā arī nodrošina to konkurētspēju valsts pārvaldē.
Jau 2009. gada janvārī, lai nodrošinātu VIAA otrā līmeņa starpniekinstitūcijas
funkciju izpildi ESF finansēto projektu ieviešanā, atbilstoši plānotajam tika
aizpildītas visas vakances. Papildu darbinieki netika piesaistīti. Taču VIAA darba
apjoma kvalitatīvai veikšanai darbinieku skaits joprojām ir nepietiekošs. Turklāt visās
struktūrvienībās ievērojami palielinājusies darbinieku noslogotība.
2009. gadā VIAA aktīvi noritēja darbs, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt ES
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodu. Ņemot vērā struktūrfondu
administrēšanā nepieciešamo pieredzi un zināšanas, struktūrfondu 2007.-2013. gada
plānošanas perioda projektu vadību nodrošināja struktūrfondu 2004.-2006. gada
plānošanas perioda darbā ar projektiem iesaistītie VIAA speciālisti.
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Lai struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda kulminācijas posmā,
2008. gadā, VIAA pilnībā spētu nodrošināt ES finanšu līdzekļu administrēšanas
funkciju īstenošanu, izpildītu n+2 prasību un paralēli uzsāktu struktūrfondu 2007.2013. gada plānošanas perioda projektu īstenošanu, 2008. gadā VIAA piesaistīja
jaunus darbiniekus. Līdz 2008. gada beigām palielināts administrācijas, tehniskā
atbalsta un ESF/ERAF speciālistu skaits, sasniedzot 85.
2009. gadā VIAA stratēģijā izvirzīto mērķu un funkciju īstenošanā piedalījās
86 darbinieki. VIAA 2009. gadā bija 86 amata vietas, tai skaitā 52 ierēdņu amata
vietas un 34 darbinieku amata vietas.
VIAA darbinieku skaits pārskata periodā:
01.01.2009. – 85 darbinieki (amatu skaits VIAA 01.01.2009. – 85)
31.12.2009. – 86 darbinieki (atbilst amatu skaitam VIAA 31.12.2009.)
Salīdzinot ar pagājušo gadu, nodarbināto skaita pieaugums skaidrojams ar to,
ka no 2009. gada 1. jūlija VIAA pārņēma IIF vienu amata vietu un strādājošo,
pamatojoties uz likuma „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku
zaudējušu” (publicēts 2009. gada 26. jūnijā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” laidienā
Nr.97 (4083)) 2. pantu, kurā noteikts, ka VIAA ir IIF saistību un mantas, tajā skaitā
finanšu līdzekļu, pārņēmēja.
17. tabula
Ierēdņu un darbinieku mainība VIAA
Pieņemti

Atbrīvoti
%

Ierēdņu/

%

Amata darbinieku
(no
(no
Vidējā
Ierēdņu/darbiIerēdņu/darbiGads vietu
amata
amata mainība
nieku skaits
nieku skaits
skaits
skaits
vietu
vietu
%
(kopā)
skaita)
skaita)
2009.

86

86

3

3,5

2

2,3

2,9

44 VIAA darbinieki ieguvuši bakalaura grādu vai pabeiguši augstāko mācību
iestādi, vai ieguvuši 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību; 34 darbiniekiem
ir maģistra grāds; 1 darbiniekam – doktora grāds. No tiem darbiniekiem, kuri jau
ieguvuši bakalaura diplomu, 5 turpina studijas maģistrantūrā. 2009. gadā 4 VIAA
darbinieki turpināja studijas augstākajās mācību iestādēs, lai iegūtu augstākās
izglītības diplomu, bet 3 darbiniekiem ir vidējā izglītība.
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Darbinieku/ierēdņu izglītības jomas ir cieši pakārtotas iestādes darbības
specifikai. 2009. gadā gandrīz pusei VIAA strādājošo (48%) ir izglītība, kas iegūta
ekonomikas un vadības specialitātē.
18. tabula
VIAA personāla specialitāte
Specialitāte
Ekonomika un vadība
Cita
Pedagoģija
Inženierzinātne
Dabas zinātnes
Tiesību zinātne
Sabiedrības vadība
Komunikāciju zinātne
Filoloģija
Politikas zinātne
Psiholoģija

2009. gads
48%
8%
8%
7%
5%
6%
4%
4%
5%
4%
4%

2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, nav vērojamas izmaiņas VIAA
strādājošo sadalījumā pa vecuma grupām. VIAA kolektīvs gadu ziņā ir jauns, jo 33
darbinieki ir vecumā līdz 29 gadiem, 26 darbinieki ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem,
bet virs 40 gadiem – 27 darbinieki.

1. attēls. Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām
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Salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā nav būtiski mainījies VIAA darbinieku
sadalījums pa dzimumu grupām.

2. attēls. Darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām
VIAA darbinieku kolektīvs ir profesionāls – augsti kvalificēts un vērsts uz
pastāvīgu zināšanu un prasmju atjaunošanu un papildināšanu. 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 finanšu vadības un
kontroles, projektu vadības un izglītības sistēmas jomās. VIAA liela uzmanība tiek
veltīta darbinieku kvalifikācijas celšanai. Darbinieki, kuru darbības joma ir saistīta ar
valsts pārvaldes politiku, kā arī ES struktūrfondu apguves jautājumiem, savu
profesionālo kvalifikāciju paaugstināja, piedaloties kursos, semināros ārvalstīs. 2009.
gadā tika īstenoti 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,
2009. gadā nodrošināta aktīva komunikācija un mediju attiecības. Kopumā
sagatavotas un nosūtītas (gan nacionālajiem, gan reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem) 22 preses relīzes par ESF, ERAF, Leonardo da Vinci programmu un
Karjeras attīstības atbalsta pasākumiem. Papildus tam sagatavoti 14 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.
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Dažādos plašsaziņas līdzekļos 2009. gadā bijušas 62 VIAA iniciētas
publikācijas.
VIAA sadarbojusies ar Latvijas Radio raidījumu „Eiropas atslēgas”, regulāri
sagatavojot informāciju sižetu veidošanai. Sagatavoti 10 raidījumi par aktuāliem
struktūrfondu jautājumiem un viens – par Leonardo da Vinci programmas
aktualitātēm.
2009. gadā kopumā notikuši 85 informatīvie un publicitātes pasākumi VIAA
mērķa grupām (organizējusi VIAA un sadarbībā ar citām institūcijām).
Regulāri aktualizēta informācija VIAA mājas lapā, kā arī veikts ilgstošs un
radošs darbs, pilnībā pārstrādājot mājas lapu, padarot to vieglāk uztveramu, saturiski
un vizuāli mūsdienīgu, ērtāk lietojamu. Tā kā 2008. gadā tika pabeigta VIAA
vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde, nosakot stila elementu – krāsu, grafiskās zīmes,
burtu garnitūras, citu grafisko elementu – lietojumu informatīvajos un
reprezentatīvajos materiālos, tad 2009. gadā VIAA mājas lapa pārstrādāta saskaņā ar
šīm vadlīnijām.

6. Plāni nākamajam gadam
6.1. VIAA darbības prioritātes
Saskaņā ar MK 2009. gada 24. septembra rīkojumu Nr.652 „Par valsts
aģentūras „Akadēmisko programmu aģentūra” likvidāciju, to pievienojot Valsts
izglītības attīstības aģentūrai” no 2010. gada VIAA ir APA funkciju, tiesību, saistību,
finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Šāds lēmums tika
pieņemts, lai samazinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, vienlaikus nodrošinot
funkciju īstenošanu un samazinot IZM padotības iestāžu skaitu.
IZM kompetencē esošo ārvalstu finanšu instrumentu apsaimniekošana, kā arī
starptautiskās sadarbības programmu un projektu īstenošana līdz šim bija sadalīta
starp abām aģentūrām. Tās ir akreditētas EK kā ES Rīcības programmas
mūžizglītības jomā 2007.-2013. gadam apsaimniekotājas, turklāt VIAA ir akreditēta
EK kā ES struktūrfondu vadībā iesaistīta institūcija.
No 2010. gada VIAA, pārņemot APA funkcijas, kļūst par vienas pieturas
aģentūru ES struktūrfondu, ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, Eiropas
Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības,
zinātnes, pētniecības, mūžizglītības un karjeras atbalsta politikas jomā, piedāvājot
plašu informācijas un konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām, ko
sniedz Latvija un Eiropa.
Turpmāk VIAA īstenos ne vien valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un
zinātnē, veiks sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu 2007.-2013. gada
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plānošanas periodā izglītībā un zinātnē, garantēs Latvijas dalību ES Mūžizglītības
programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā un EK informācijas un konsultāciju
tīklā Euroguidance, bet pildīs arī virkni jaunu funkciju.
Saskaņā ar 2009. gada 22. septembrī pieņemtajiem grozījumiem MK 2007.
gada 24. aprīļa noteikumos Nr.278 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
VIAA no 2010. gada janvāra nodrošina:
 sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā 2007.-2013.
gada plānošanas periodā;
 visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā
(apakšprogrammas: Comenius – vispārējai izglītībai, Erasmus – augstākajai
izglītībai, Leonardo da Vinci – arodizglītībai un Grundtvig – pieaugušo
izglītībai; 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
īstenošanu augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm;
 karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību;
 Latvijas dalību EK informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance;
 Latvijas dalību izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas,
uzraudzības, apstrādes un aprites tīklā Eurydice saskaņā ar ES vadlīnijās
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un
„Stipendiju grantu shēma” apsaimniekošanu;
 Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Stipendiju fonds”
īstenošanu;
 Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus
Framework Programme īstenošanu;
 Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbību un dalībnieku
atlasi Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām;
 informācijas sniegšanu un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar
citām pasaules valstīm (izņemot Eiropas Ekonomikas zonas valstis un Eiropas
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;
 sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju
struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju
piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;
 finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovācijas
projektu īstenošanai un mūža stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības
darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.
Izveidojot vienas pieturas aģentūru ES struktūrfondu un citu ārvalstu un
starptautisko finanšu instrumentu projektiem izglītības un zinātnes jomā, VIAA plāno
sasniegt vienu no svarīgākajiem uzstādījumiem – izveidot augstas kvalitātes
sadarbību un attiecības ar saviem galvenajiem klientiem – izglītības un zinātnes
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sabiedrību, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, kas īsteno un vada izglītības
procesus valstī.

6.2. Darbības virziens: „Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” (ESF un ERAF)
2010. gadā plānots izsludināt atklātu projektu iesniegumu atlasi ESF
apakšaktivitātē „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā
personāla kompetences pilnveidošana” (1.1.2.2.1.) un atklātas projektu iesniegumu
atlases otro kārtu ESF apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.).
2010. gadā plānots slēgt līgumus/vienošanās ESF un ERAF aktivitāšu ietvaros
apstiprinātajiem projektiem, kā arī nodrošināt īstenoto projektu uzraudzību, finanšu
vadību un kontroli.
19. tabula
Nr.p.k.

VIAA 2010. gadā plāno sasniegt šādus rezultātus:
Rezultatīvie rādītāji

2010.

1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF administrēšanas ieviešanu
VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
Izsludinātās atklātās projektu iesniegumu atlases
2
1.2.

Vērtēšanas komisiju sēžu skaits

1.3.

Pieteikto un izvērtēto ESF projektu skaits

1.4.

Noslēgto līgumu skaits

20
80
76

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
163
kompetences jomā)
2.2.
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas vietās
150
2.3.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu skaits

2.4.

Veikto līgumu grozījumu skaits

407
76

3. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ERAF administrēšanas ieviešanu
VIAA kā sadarbības iestādē
32

3.1.

Noslēgto līgumu skaits

668

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

811
200
1216
811

6.3. Darbības virziens: ES Mūžizglītības programma
VIAA Eiropas Savienības izglītības programmu departaments 2010. gadā plāno
maksimāli izmantot tās iespējas, kuras sniedz departamenta pārziņā esošo visu ES
Mūžizglītības programmas apakšprogrammu atrašanās zem viena – VIAA – jumta,
tādējādi piedāvājot visplašākajam interesentu lokam iespēju izglītoties visa mūža
garumā.
Gada pirmajā pusē plānots piedalīties izstādē „Skola 2010”, savukārt visa gada
garumā tiks organizēti informatīvie semināri projektu pieteicējiem, gan izglītojot
projektu pieteikumu rakstīšanā un ieviešanā, gan iepazīstinot ar labās prakses
piemēriem. Īpašs uzsvars tiks likts uz darbu reģionos: izmantojot ES informatīvos
punktus Latvijas pilsētās, interesentus informēs par mūsu programmu piedāvājumu.
Gada otrajā pusē plānots organizēt Leonardo da Vinci valorizācijas semināru par
vides aizsardzības jautājumiem, kā arī Comenius un Grundtvig apakšprogrammu
valorizācijas konferences.
2010. gadā plānots izdot vairākus informatīvos materiālus – Comenius
partnerību, Leonardo da Vinci projektu katalogus, individuālās mobilitātes pieredzes
stāstus, kur varēs gūt vērtīgu informāciju, lai iesniegtu jaunus projektus un meklējot
sadarbības partnerus projektu īstenošanā.
6.4. Darbības virziens: Informācijas un karjeras atbalsts
VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments (turpmāk – IKAD) 2010.
gadā plāno sniegt atbalstu karjeras izglītības īstenotājiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs, organizējot informatīvos un mācību seminārus skolotājiem par
mūsdienīgām karjeras izglītības metodēm darbā ar skolēniem un viņu vecākiem.
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Plānots pilnveidot Nacionālās izglītības iespēju datubāzes NIID.LV saturu par
izglītības iespējām Latvijā, savietot to ar EK portālu PLOTEUS un popularizēt to caur
dažādiem informācijas kanāliem. NIID.LV plānots papildināt ar interaktīvo materiālu
„Darbu pilsēta”, kurā apkopota informācija par nodarbināto profesionālajām
kvalifikācijām/profesijām dažādos uzņēmumos/iestādēs/organizācijās.
2010. gadā plānots paplašināt sadarbību ar augstskolām studentu karjeras
pakalpojumu attīstīšanai, aktualizēt informatīvo materiālu saturu karjeras konsultantu,
karjeras izglītības īstenotāju un informācijas meklētāju vajadzībām Euroguidance
mājas lapā, lai sekmētu jauniešu mobilitāti izglītības ieguves nolūkā.
EK Eurydice tīkla programmas ietvaros iecerēts 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.
6.5. Finanšu saistības
20. tabula
Plānotās VIAA finanšu saistības 2010. gadam

Apakšprogrammas kods, nosaukums, projekta
nosaukums, finanšu avoti
62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (20072013)*:
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu (20072013):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas
Sociālā fonda finansējumu (2007-2013):
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas
Sociālā fonda projektu īstenošanu (2007-2013):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem

Plānotie finanšu līdzekļi
2010. gadam saskaņā ar
likumā par valsts budžetu
kārtējam gadam noteikto
(tūkst. latu)

30*
30

11 470
11 470
15 543
15 543

5 768
5 768
34

ieņēmumiem
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai
(2007-2013) (projekts „Valsts izglītības attīstības
aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei
2008.-2010. gada periodam”):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.07.00 ES Rīcības programmas mūžizglītības jomā
2007.-2013. gadam un ES augstākās izglītības
sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus:
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.11.00 Dalība ES izglītības sadarbības projektos
(Eiropas Kopienas karjeras konsultēšanas un informācijas
tīkls Euroguidance un Eurydice):
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
71.06.00
Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu shēmas:
Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti
no citas valsts pamatbudžeta finansētas ministrijas vai
centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

1 790
1 790

13 007
10 038
2 969
2 526
346
2 180

167
84
83

432

361
71

* - saskaņā ar FM 2010.gada 5.februāra rīkojumā Nr.77 „Par 74.resora „Gadskārtējā valsts
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2010. gadā” noteikto

2010. gadam plānotie valsts budžeta līdzekļi apakšprogrammas 70.05.00
„Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)” ietvaros finansētajā
projektā „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu
apguvei 2008.-2010. gada periodam” un apakšprogrammā 70.08.00 Valsts izglītības
attīstības aģentūra tiks izmantoti visu VIAA darbības nodrošināšanai. ES fondu
tehniskās palīdzības projekta ietvaros 85% no apgūtajiem līdzekļiem dzēš EK.
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2010. gadā plānots pieprasīt papildu finansējumu, iestrādāt ārvalstu finanšu
palīdzības atlikumu uz 2010. gada 1. janvāri un valsts budžeta transfertus atbilstoši
noslēgtajām saistībām šādās apakšprogrammās:
a) 62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējumu (2007-2013);
b) 62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu
(2007-2013);
c) 63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda
finansējumu (2007-2013);
d) 63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu (2007-2013);
e) 70.07.00 Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā
2007.-2013. gadam un Eiropas Savienības augstākās izglītības sadarbības
programmas Tempus un Erasmus Mundus;
f) 70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra;
g) 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas.
21. tabula
VIAA resursu sadalījums pa darbības virzieniem 2010. gadā
% no
apakšprogrammu
kopējā finanšu
apjoma

Plānotais iesaistīto
darbinieku skaits

Sadarbības iestādes funkciju nodrošināšana ES
struktūrfondu vadībā

68

54

ES Mūžizglītības programmas īstenošanas
nodrošināšana

26

21

Informācijas un karjeras atbalsts

1

6

2.5

17,5

Darbības virziens

Atbalsta funkcijas VIAA darbības virzienu
nodrošināšanai
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Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
grantu shēmas administrēšana
Euroguidance un Eurydice īstenošana

1

3,5

0.5

4

1

4

100

110

Ārējās sadarbības un korporatīvās vadības
īstenošana (tai skaitā Ārvalstu stipendiju īstenošanas pasākumi,
Nordplus pasākumi, Eiropas Moderno valodu centrs pasākumi,
Eiropa Skolā pasākumi, Projekta „National Teams of Bologna
Experts 2009-2011 pasākumi)

Kopā

6.6. Komunikācija un publicitāte
Lai nodrošinātu efektīvu VIAA reputācijas risku vadību, 2010. gadā paredzēts
apzināt iespējamos draudus un izstrādāt VIAA krīzes komunikācijas plānu, izveidojot
krīzes komunikācijas komandu un definējot skaidru un visiem akceptējamu rīcības
plānu.
Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, turpmāk plānots īstenot proaktīvu un
tiešu komunikāciju ar masu medijiem, nodrošinot tos ne tikai ar preses relīzēm par
VIAA aktuālajiem jautājumiem, bet arī īstenojot proaktīvu sadarbību ar medijiem,
veicinot struktūrfondu, ES un citu starptautisko programmu un iniciatīvu projektu
īstenotāju un dalībnieku veiksmes un pieredzes stāstu, interviju un viedokļu
publicitāti, kā arī akcentējot daudzveidīgo finanšu instrumentu ieguldījumu Latvijas
izglītības un zinātnes sistēmas kvalitātes uzlabošanā, katra konkrētā dalībnieka dzīvē
un arī sabiedrībai kopumā. Plānots turpināt veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Radio,
kā arī Latvijas Televīzijas raidījumu „Eirobusiņš” projektu daudzveidības
atspoguļošanā.
Līdz ar APA funkciju pārņemšanu 2010. gadā notiks VIAA mājas lapas
dizaina un struktūras pārstrāde, pievienojot informāciju par jaunajiem VIAA darbības
virzieniem.
Lai nodrošinātu vienotas informācijas sniegšanu VIAA mērķgrupām un
uzlabotu informācijas apriti starp VIAA dažāda līmeņa darbiniekiem, ceļot viņu
informētības līmeni un darba produktivitāti, plānots veikt iekšējās komunikācijas
izpēti, identificējot būtiskākos trūkumus. Ir plānots izstrādāt VIAA iekšējās
komunikācijas vadlīnijas savstarpējās darbības koordinēšanai un sadarbības
veicināšanai.
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2010. gada beigās plānots veikt kvalitatīvo izpēti, izvērtējot VIAA
komunikāciju ar mērķgrupām laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam, kas sniegtu
iespēju izanalizēt izstrādātā plānošanas dokumenta un pasākumu plāna rezultātus, kā
arī izvirzīt komunikācijas mērķus, izstrādāt plānošanas dokumentu un pasākumu
plānu jaunam periodam.
2010. gadā VIAA rīkos bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu „Eiropa
skolā”, kurā aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni un Latvijas izglītības
iestāžu izglītojamie vecumā no 5 līdz 20 gadiem, paužot savu skatījumu uz tēmām
„Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem?” un „Ja pasaulē nevaldītu
nabadzība”. 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.
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1.pielikums
VIAA organizatoriskā struktūra1

1

2009. gada 1. janvārī.

VIAA organizatoriskā struktūra 2010. gada 1. aprīlī:
http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/struktura/
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