Priekšvārds

Profesionālās izglītības attīstības aģentūrai 2005. gads ir bijis vēsturiski nozīmīgs jo
šajā gadā tā atzīmēja savas pastāvēšanas 10 gadu jubileju. Aģentūras pirmsākums
bija 1995. gadā dibinātais valsts uzņēmums, kas tika veidots kā projektu vadības
vienība ES Phare 3 milj. EUR programmas „Profesionālās izglītības reforma
Latvijā” īstenošanai. Aģentūra ir mainījusi savu lielumu, struktūru un darbību ,
īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto profesionālās izglītības attīstības
un investīciju politiku.
Var uzskatīt, ka 2005. gadā noslēdzās kārtējais Aģentūras attīstības loks. 2004. gada
jūlijā uzsāktā Eiropas Sociālā fonda administrēšanas sistēmas izveide tika pabeigta
un uzsākta tās realizācija atbilstoši Aģentūrai deleģētajām 2. līmeņa
starpniekinstitūcijas funkcijām. Tika uzsākta atklātie projektu konkursu organizēšana
visām ESF aktivitātēm. 2005. gadā arī noslēdzās pirmie ESF finansētie projekti,
tādejādi dodot pilnīgu izpratni par Fondu administrēšanas ciklu sākot no konkursa
sludināšanas, projektu pieteikumu saņemšanas, pieteikumu administratīvās
vērtēšanas, līgumu slēgšanas, projektu uzraudzības un kontroles, atskaišu
izvērtēšanas līdz gala maksājumu veikšanai.
Arī profesionālās orientācijas jomā, atbalstu kurai Aģentūra īsteno kopš 2000. gada
ar Profesionālās orientācijas informācijas centra darbību, 2005. gadā notika
kvalitatīvas pārmaiņas. Uzsākta ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. „Atbalsts
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā”
projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sektorā”
īstenošana, izveidojot šim nolūkam jaunu struktūrvienību - Projekta ieviešanas
nodaļu.
Aģentūras darbības virsmērķis nav mainījies un tas ir - nodrošināt starptautiskajām
saistībām atbilstošu augstas kvalitātes institucionālo vidi Eiropas Savienības
programmu, strukturālo un citu finanšu instrumentu ieviešanai izglītības attīstības
jomā.
Tāds līdz šim ir bijis un turpmāk būs mūsu ieguldījums Latvijas izglītības,
tālākizglītības un zinātnes sistēmas attīstībā un valsts noteiktās politikas īstenošanā.

Dita Traidās
Profesionālās izglītības attīstības aģentūras direktore
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1. Aģentūras vispārīgs raksturojums
1.1. Aģentūras juridiskais statuss un struktūra
Valsts aģentūra „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – aģentūra) ir
Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota ar
Ministru kabineta 29.04.2004. rīkojumu Nr. 291, reorganizējot valsts uzņēmumu
bezpeļņas organizāciju „Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra”.
Aģentūra darbojas uz nolikuma, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 6.07.2004.
noteikumiem Nr. 577, pamata. Aģentūras darbība notiek atbilstoši Aģentūras
stratēģijai un Pārvaldes līgumam, kas noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju
un Aģentūru.
Aģentūras struktūru un to funkciju īss apraksts ir redzams funkcionālajā
organigrammā, kas ir šī pārskata pielikums Nr. 1.

1.2. Aģentūras atbildībā esošie darbības virzieni
Aģentūra ir izveidota, lai sekmētu izglītības, tālākizglītības un zinātnes attīstību un
politikas īstenošanu, veiktu starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu ieviešanā un nodrošinātu Eiropas Savienības programmu,
pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un
iniciatīvu ieviešanu. Šo mērķu īstenošanai Aģentūra veic šādus uzdevumus:
•
•
•
•
•

koordinē, vada, ievieš un uzrauga izglītības, tālākizglītības un zinātnes
attīstības programmas un projektus, kā arī veic to kvalitātes kontroli;
nodrošina Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci darbību
Latvijā;
nodrošina Latvijas dalību Eiropas Kopienas starpvalstu nacionālo
profesionālās orientācijas resursu centru tīklā Euroguidance;
īsteno izglītības un mūžizglītības programmas un projektus atbilstoši
līgumiem, kas noslēgti starp aģentūru un Latvijas, Eiropas Savienības vai citu
valstu institūcijām;
veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda finansēto
projektu ieviešanā.

1.3. Pārskata gadā veiktās izmaiņas iestādes darbībā
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Sociālā fonda ietvaros pēc gūtās pieredzes, izvērtējot projektu pieteikumus
sešās atklāto projektu konkursu aktivitātēs, tika pilnveidoti gan administratīvās
vērtēšanas kritēriji, gan to piemērošanas kārtība. Izmaiņas veiktas par labu projektu
pieteicējiem, lai projektu pieteikumu administratīvā pārbaude kļūtu projektu
pieteicējiem draudzīgāka.
Savukārt, lai struktūrfonda finansējuma saņēmējiem (projektu īstenotājiem) atvieglotu
ziņojumu un atskaišu sagatavošanu, tika organizēti informatīvie semināri, veikti
grozījumi atskaišu formās un sagatavoti norādījumi veidlapu aizpildīšanai. Veicot šīs
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preventīvās darbības, paredzams atvieglot arī atskaišu pāraudi un paātrināt ESF
līdzekļu apguvi.
Leonardo da Vinci
Pēc 2004. gadā iegūtās pieredzes, noslēdzoties pirmajiem decentralizētajiem
līgumiem ar Eiropas Komisiju par Leonardo da Vinci programmas pilotprojektu un
mobilitātes projektu konkursu administrēšanu, tika uzsākta aktīvāka projektu darbības
uzraudzība, lai novērstu pārpratumus un sarežģījumus projektu īstenotājiem finanšu
un administratīvo prasību ievērošanā. Līdz ar to gandrīz divkāršojās īstenoto
uzraudzības vizīšu skaits. Tajā pat laikā tika nolemts pāriet no atskaitēm pievienoto
dokumentu pārbaudes izlases kārtībā, ko paredz Eiropas Komisija, uz pilnu
izdevumus attaisnojošo dokumentu pārbaudi gan projekta vidus posma, gan gala
atskaites izvērtēšanas laikā. Lai arī ievērojami pieaug programmas darbinieku darba
apjoms, šādi tiek nodrošināts maksimāli efektīvs projektu līdzekļu izlietojums.
Profesionālā orientācija
Lai ieviestu un īstenotu Nacionālās programmas projektu Eiropas Sociālā fonda
aktivitātē 3.2.7.1. „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai
izglītības sistēmā” un nodrošinātu Ministru Kabineta 2004.gada 30. marta noteikumu
Nr.200 „Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību” prasību izpildi, ar
2005. gada 1. februāri Aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas daļā tika
izveidota Projekta ieviešanas nodaļa.

2. Aģentūras darbības rezultāti
Saskaņā ar Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju 2004. – 2007. gadam un
Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajiem rādītājiem 2005. gadam, tika
īstenota darbība šādos virzienos:
•
•
•
•

Eiropas Savienības strukturālās politikas finanšu instrumenta – Eiropas
Sociālā fonda administrēšana izglītības nozarē;
Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci īstenošana
Latvijā;
profesionālās orientācijas informācijas un tās kvalitātes attīstība Latvijas
izglītības sektorā;
Eiropas Komisijas portāla PLOTEUS apkalpošana un Euroguidance tīkla
dalībnieka funkciju izpilde.

Papildus šiem darbiem, atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Izglītības un zinātnes
ministriju, Profesionālās izglītības attīstības aģentūru un PIAA Projekta ieviešanas
nodaļu, uzsākts darbs pie ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. „Atbalsts profesionālās
orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā”.
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2.1. Eiropas Sociālā fonda administrēšana izglītības nozarē
Līdz 2005. gada beigām Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklātos projektu konkursos un
nacionālajās programmās ir uzsākta apstiprināto projektu īstenošana kopsummā par
26,8 miljoniem latu, jeb 55% no 2004.-2006. gadā izglītības nozarei pieejamās ESF
naudas. Paredzams, ka atkārtotajos atklātajos konkursos 2005. gada beigās iesniegtie
projekti 2006. gadā apgūs vēl aptuveni 11 miljonus latu ESF naudas, kopā sasniedzot
gandrīz 78% no trīs gadu periodam ieplānotajiem līdzekļiem.
PIAA dati liecina, ka projektu pieteicēju aktivitāte 2005. gadā līdz ar katru nākamo
atklāto konkursu ir palielinājusies. Piemēram, atkārtotos projektu konkursos ESF
aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs”
sasniedz 134 iesniegtu projektu skaitu, bet aktivitātē „Atbalsts akadēmiskā personāla
un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un
akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas
tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai” – 174 pieteikumus.
ESF atklāto konkursu projektu vadība ir izglītības iestādēm līdz šim jauna,
nepazīstama projektu pieteikšanas, ieviešanas un finanšu vadības pieredze. 2005. gads
ir parādījis, ka projektu pieteicēji un īstenotāji apgūst struktūrfondu projektu vadības
specifiku un projektu kvalitāte uzlabojas.
Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana
Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji
2004.
2005.
1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF administrēšanas
ieviešanu PIAA
1.1.
Pieteikto ESF projektu skaits
338
557
1.2.
Administrējamo projektu skaits
5
285
2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu par ESF darbību
2.1.
Informācijas un publicitātes pasākumu 28
19
skaits sabiedrības un potenciālo projektu
pieteicēju informēšanai par ESF
2.2.
Iespiesto informatīvo katalogu skaits par ESF finansētajiem projektiem
3. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu finanšu vadību un kontroli 2.
līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
3.1
ESF projektu skaits, par kuriem tiek 5
290
uzkrāta finanšu un statistiskā informācija
PIAA kompetences jomā
4. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību 2. līmeņa
starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā.
4.1.
Projektu skaits, par kuriem tiek uzkrāti 338
895
dati par ESF projektu ieviešanu PIAA
kompetences jomā
4.2.
Projektu pārbaužu skaits projektu 54
īstenošanas vietās
4.3.
Iesniegto ziņojumu par ESF ietvaros 108
īstenoto projektu progresu skaits
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2.2. Programmas Leonardo da Vinci īstenošana Latvijā
Lai arī 2005. gadā paplašinājās iespējas profesionālās izglītības iestādēm iesaistīties
Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs, interese par Leonardo da Vinci mobilitātes (valsts
mēroga) un pilotprojektu (Eiropas mēroga) konkursiem nemazinājās, bet pat
palielinājās. Mobilitātes projektu konkursa fonds pieauga par 18%, salīdzinot ar 2004.
gadu (par 95%, salīdzinot ar 2003. gadu). Visu mobilitātes fondu izdevās apgūt,
piesaistot līdzekļus kvalitatīviem projektiem bez papildus konkursu organizēšanas.
Projektu pieteicēji pārstāv ļoti dažādu organizāciju spektru – valsts un pašvaldību
iestādes, valsts un privātās izglītības iestādes, profesionālās asociācijas, nevalstiskas
organizācijas, uzņēmumus, tai skaitā mazos un vidējos uzņēmumus.
Mobilitātes jeb pieredzes apmaiņas un stažēšanās projektu konkursā 2005. gadā tika
apstiprināti 92 projekti ar kopējo finansējumu 985 000 Eiro. 2005. gadā darbību
turpinājuši 149 2003.- 2004. gada konkursos apstiprinātie mobilitātes projekti. Kopā
aģentūra 2005. gadā nodrošinājusi 241 mobilitātes projektu administrēšanu, kontroli
un uzraudzību ar kopējo Leonardo da Vinci finansējumu 2 323 823 EUR. Mobilitātes
projektos 2005. gadā kopumā grantus saņēmuši un piedalījušies 550 profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi un pasniedzēji, augstskolu studenti un pasniedzēji, dažādu
uzņēmumu personālu daļu vadītāji un darbinieki, profesionālās orientācijas speciālisti
un citi ar profesionālās izglītības jomu saistīti darbinieki.
Eiropas mērogā, 2005. gada pilotprojektu konkursā, tika apstiprināti 5 (2004. g. – 6;
2003. g. – 3) Latvijas iestāžu vadīti pilotprojekti ar kopējo finansējumu 1 001 011
Eiro. 2005. gadā darbību turpinājuši divpadsmit (12) 2002.-2004. gada konkursos
apstiprinātie pilotprojekti. 2005. gadā noslēdzās divi Latvijas organizāciju vadīti
pilotprojekti (SIA „Lauku ceļotājs” – LV/02/B/F/PP-138.009 „Kvalitāte lauku tūrismā
Eiropā – jauna pieeja attīstībai” un Ērgļu Arodvidusskola – LV/02/B/F/PP-138.007
„Viseiropas koku tehniķa izglītības programmas izstrāde un ieviešana”), kuru rezultāti
tika vērtēti ar atzīmi 8 no 10 un atzīti par ilgtspējīgiem Latvijā. Kopā aģentūra
nodrošinājusi 17 pilotprojektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību ar kopējo
Leonardo da Vinci finansējumu 3 394 374 EUR.
2005. gadā veiktas 116 projektu pieteikumu administratīvās vērtēšanas un organizētas
316 projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas.
Sniegtas vairāk kā 2000 konsultācijas par projektu pieteikšanu un īstenošanu,
organizēti 30 informatīvie, projektu vadības un rezultātu izplatīšanas semināri
projektu pieteicējiem un īstenotājiem. Veiktas 19 pilotprojektu un 38 mobilitātes
projektu pārbaudes uz vietām (in situ). Organizētas 2 ārējās finanšu audita pārbaudes
pilotprojektiem un viena – mobilitātes projektam.
Izdoti 2000 eksemplāru ziņu biļeteni (2 izdevumi x 1000 eksemplāri). Publicēti 2
pētījumi angļu valodā par Latvijas pilotprojektu rezultātu izmantošanu un par
mobilitātes projektu ietekmi.
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Rezultatīvo rādītāju izmaiņas, salīdzinājumā ar 2004. gadu var redzēt šajā tabulā:
Leonardo da Vinci programmas ieviešana
Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji
2004.
2005.
1. Sabiedrības informēšana par ES programmas Leonardo da Vinci
piedāvātajām iespējām un projektu veidiem
1.1.
Īstenoto informatīvo pasākumu skaits
18
20
1.2.

Izveidoto informatīvo materiālu skaits

4

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.
Iesniegto projektu pieteikumu skaits
114
2.2.
Apstiprināto projektu pieteikumu skaits
90
2.3.
Konsultāciju skaits projektu pieteicējiem 1500
un īstenotājiem
3. Projektu vadība
3.1.
Administrējamo projektu skaits
229
3.2.
Projektu pārbaudes vizīšu skaits
33
4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1 Organizēto pasākumu skaits
5

4
116
97
2000
261
63
4

CEDEFOP
Kopš 2000. gada Latvijai ir tiesības piedalīties Eiropas Kopienas mācību braucienu
programmā, ko vada CEDEFOP – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Salonikos, Grieķijā. Šo mācību braucienu primārais mērķis ir raisīt diskusijas un
veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu par profesionālās izglītības sistēmām
Eiropas valstīs. Eiropas Komisija Mācību braucienu programmu ieviesa 1985. gadā
un to finansē centralizēti no Leonardo da Vinci programmas dalībvalstu iemaksātā
budžeta līdzekļiem. Latvijā par CEDEFOP Mācību braucienu programmu atbildīgā
institūcija ir Profesionālās izglītības attīstības aģentūra. Aģentūras direktors ir
Programmas atbildīgā amatpersona (PAA), bet Aģentūras ES Programmas Leonardo
da Vinci daļa veic programmas īstenošanas tehniskās aģentūras (PĪTA) funkcijas.
PAA un PĪTA uzdevums ir
• izplatīt informāciju par CEDEFOP mācību programmu Latvijā;
• veikt kandidātu atlasi šiem braucieniem;
• izstrādāt mācību braucienu programmas un tos organizēt savā valstī.
2005. gadā mācību braucienu programmu individuālos grantus izmantoja 10 Latvijas
pārstāvji no dažādam institūcijām un šajā gadā tika organizēts aŗī pirmais mācību
brauciens ārvalstu pārstāvjiem Latvijā. Tā tēma bija „Atbalsts karjeras attīstībai mūža
garumā” un tajā piedalījās 13 dalībnieki no 9 Eiropas valstīm.
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2.3. Profesionālās orientācijas informācija Latvijas izglītības sektorā
Profesionālās orientācijas informācijas centrs (POIC) darbojas kā patstāvīga
struktūrvienība Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā. POIC īsteno Eiropas
Kopienas profesionālās izglītības un apmācības programmā Leonardo da Vinci
nospraustos mērķus mobilitātes sekmēšanai Eiropā. Informācijas apmaiņai starp
programmas dalībvalstu Nacionālajiem profesionālās orientācijas resursu centriem
POIC darbojas tīklā Euroguidance, nodrošinot informācijas aktualizāciju par
izglītības iespējām Latvijā Eiropas Komisijas portālā PLOTEUS (Portal on Learning
Opportunities Throughout the European Space).
Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā POIC darbojas, lai
• nodrošinātu informācijas pieejamību par karjeras izglītības metožu
daudzveidību un efektivitāti izglītības sistēmā;
• apkopotu, pilnveidotu un izplatītu informāciju par izglītības sistēmu, izglītības
iespējām, profesionālajām kvalifikācijām un darba tirgu Latvijā, kā arī,
• lai nodrošinātu šādu informāciju Latvijā par citām Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomiskās zonas un ES Asociētajām valstīm.
Profesionālās orientācijas informācijas centrs
Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1. Nodrošināt
informācijas
pieejamību
Latvijas iedzīvotājiem par izglītības
iespējām Latvijā un Eiropā elektroniskā
formā (datu lietotāju skaits vidēji mēnesī)
2. Nodrošināt informācijas apmaiņu par
izglītības iespējām Latvijā Eiropas
Profesionālās orientācijas informācijas
resursu centriem (centru skaits)
3. Nodrošināt informāciju un pieredzes
apmaiņas iespējas par mūsdienīgām
profesionālās
orientācijas
metodēm
praktiķiem izglītības sistēmā (cilvēku
skaits)

2004.
18 000

2005.
20 000

30

31

337

215

Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji
2004.
2005.
1. Īstenoto profesionālās orientācijas praktiķu un sabiedrības informēšanas
pasākumu skaits
1.1 Mācību
semināri
profesionālās 12
8
orientācijas praktiķiem par mūsdienīgām
darba metodēm izglītības sektorā
1.2 Pasākumi (skolu jauniešiem, vecākiem, 8
7
citiem) kur un kā meklēt informāciju par
izglītības iespējām Latvijā un Eiropā
1.3 Informatīvie semināri/ziņojumi Izglītības 6
9
pārvalžu, profesionālās izglītības iestāžu
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1.4

vadītājiem,
augstskolu
padomniekiem
Līdzdalība izglītības izstādēs

studentu
2

1.5. Izstrādāta 2 dienu studiju vizītes
programma
Latvijā
Somijas
arodpedagogu izglītotājiem un organizēta
grupu uzņemšana

2
2

3. Pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
3.1. Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Sociālā fonda ietvaros pēc gūtās pieredzes, izvērtējot projektu pieteikumus
sešās atklāto projektu konkursu aktivitātēs, tika pilnveidoti gan administratīvās
vērtēšanas kritēriji, gan to piemērošanas kārtība. Izmaiņas veiktas par labu projektu
pieteicējiem, lai projektu pieteikumu administratīvā pārbaude kļūtu projektu
pieteicējiem draudzīgāka.
Savukārt, lai struktūrfonda finansējuma saņēmējiem (projektu īstenotājiem) atvieglotu
ziņojumu un atskaišu sagatavošanu, tika organizēti informatīvie semināri, veikti
grozījumi atskaišu formās un sagatavoti norādījumi veidlapu aizpildīšanai. Veicot šīs
preventīvās darbības, paredzams atvieglot arī atskaišu pāraudi un paātrināt ESF
līdzekļu apguvi.

3.2 Leonardo da Vinci
Saskaņā ar Eiropas Komisijas prasībām, 2005. gadā tika ieviesta elektroniska datu
uzglabāšanas sistēma mobilitātes projektiem “RAP4LEO”. Mobilitātes projektu
iesniedzēji tiešsaistes režīmā ievada datus par piešķīruma saņēmējiem, partneriem un
braucēju plūsmām. Savukārt piešķīruma saņēmēji šajā sistēmā sagatavo savas prakses
vai pieredzes apmaiņas atskaites. Šāda sistēma atvieglo projekta vadīšanu un darbojas
arī kā datu bāze, kurā atrodama piešķīruma saņēmēju un partnerorganizāciju
kontaktinformācija. Tā nodrošina operatīvāku piekļūšanu datiem un arī analīzes
iespējas.
Lai atvieglotu projektu pieteicējiem atskaišu sagatavošanu un uzlabotu finanšu
atskaišu kvalitāti, tika ieviests jauns semināru veids – atsevišķi semināri
grāmatvežiem, kas iesaistīti pilotprojektu un mobilitātes projektu administrēšanā.
Seminārus vadīja attiecīgo projektu veidu atbildīgie Aģentūras darbinieki sadarbībā ar
Aģentūras grāmatvedi. Pilotprojektu sarežģītības un finanšu apjoma (vidēji 200.000
EUR) dēļ šim grāmatvežu semināram tika piesaistīts zvērināts revidents.
Gatavojoties Eiropas Komisijas izvirzītajām prasībām jaunās Mūžizglītības
programmu ieviesējām aģentūrām nodrošināt ISO sertifikāciju, ES programmas
Leonardo da Vinci daļas darbības ar projektu dokumentāciju, maksājumiem, projektu
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konkursiem un projektu uzraudzību, kuras līdz šim tika veiktas saskaņā ar Eiropas
Komisijas noteikumiem, tika aprakstītas un apstiprinātas kā iekšējās kārtības. Šī
procesa laikā tika analizēta daļas rīcība un precizētas atsevišķas neskaidrības.

3.3. Profesionālās orientācijas informācijas centrs
2005. gadā tika izmantotas semināru dalībnieku aptaujas anketas, lai uzzinātu
apmeklētāju viedokli par semināru kvalitāti. Semināru dalībnieku atsauksmes
pārsvarā labas vai ļoti labas.

3.4. Sabiedriskās attiecības
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Profesionālās orientācijas informācijas daļai ir izveidots ziņu izdevums, kas
uzlabo un stiprina komunikāciju ar POIC mērķa grupām un sabiedrību
kopumā.
Kvalitatīvi ir uzlabots Leonardo da Vinci ziņu izdevums – uzlabots lappušu
plānojums, ieviestas rubrikas, kā arī ziņu izdevumam atbilstošu tekstu formāts.
PIAA mājas lapas informācija tiek regulāri aktualizēta un ir izveidotas jaunas
informatīvās sadaļas, tādējādi nodrošinot informācijas vieglāku uztveramību
un pieejamību un sniedzot nepieciešamo informatīvo atbalstu PIAA klientiem
un sabiedrībai kopumā.
Uzlabota sadarbība ar reģionālajām attīstības aģentūrām, kas aktīvi piedalās
PIAA informatīvo materiālu un aktuālo ziņu izplatīšanā reģionos.
Izveidota sekmīga sadarbība ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām
institūcijām – PIAA ir pārstāvēta ES struktūrfondu vadības komunikācijas
vadības grupā; tādējādi ir nodrošināta informācijas aprite un savstarpēji
saskaņotas informācijas plūsma.
2005. gadā PIAA izdeva 18 informatīvos izdevumus dažādām PIAA mērķa
grupām, nodrošinot tās ar detalizētu un vienkāršu informāciju par PIAA
pakalpojumu iespējām.
Ir stiprinātas attiecības ar medijiem, proaktīvi ierosinātas un īstenotas
publikācijas laikraksta lappuses apjomā avīzēs „Neatkarīgā Rīta Avīze” un
„Dienas Bizness” par ES programmu Leonardo da Vinci un Profesionālās
orientācijas informācijas centra pakalpojumiem.
Par aģentūru un tās Eiropas Sociālā fonda ieviešanas daļas pakalpojumiem ir
veidoti sižeti TV raidījumam „Eirobusiņš” un intervijas radio raidījumā
„Eiropas fondu atslēgas”.
2005. gadā sagatavoti 10 reprezentatīvie produkti PIAA un ESF
atpazīstamības veicināšanai; īpaši izceļams produktu komplekts ESF projektu
īstenotājiem – tajā ietilpst informatīvs plakāts, līgumu mape, CD-ceļvedis
projektu īstenošanā, dokumentu mape, pildspalva, neilona lenta mobila tālruņa
vai USB pārnēsājamai atmiņai; atslēgu piekariņš.
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4. Pārskata gadā īstenotā jaunā politikas iniciatīva
ESF līdzfinansētās nacionālās programmas 3.2.7.1. „Atbalsts profesionālās
orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” ietvaros Profesionālās
izglītības attīstības aģentūra īsteno projektu “Karjeras izglītības programmu
nodrošinājums izglītības sistēmā”. Projekts paredz uzlabot profesionālās orientācijas
pakalpojumu un karjeras izglītības pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un veidu
izglītības iestādēs. Projekta darbība iedalās trīs aktivitātēs:
1) multiplokatoru/skolotāju tālākizglītības kursa un metodisko materiālu izstrāde,
multiplikatoru sagatavošana karjeras izglītības praktiķu / klašu audzinātāju
(kopā ap 3 700 speciālistu) profesionālajai pilnveidošanai;
2) metodisko un informatīvo materiālu, tai skaitā nacionālās datu bāzes, izstrāde
un publicēšana;
3) karjeras konsultanta profesijas standarta, tam atbilstošas studiju programmas
un tās metodiskā nodrošinājuma izstrāde, kā arī mācībspēku sagatavošana
programmas ieviešanai augstskolās.
Programmas īstenošana notiek atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Izglītības un
zinātnes ministriju, Profesionālās izglītības attīstības aģentūru un PIAA Projekta
ieviešanas nodaļu. 2005. gadā projektā ir sasniegti šādi rezultāti pa aktivitātēm:
1) Skolotāju mācību kursu izstrāde un sagatavošana ieviešanai:
• veikta skolotāju mācību vajadzību analīze, aptaujājot 228 skolotājus;
• uzsākta sadarbība ar 38 Izglītības pārvaldēm skolotāju mācību
programmas īstenošanai;
• izstrādāta un saskaņota ar IZM 72 stundu tālākizglītības programma,
lai sagatavotu 44 multiplikatorus, kas apmācīs 3 700 pamatskolu,
vidusskolu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolotājus visā
Latvijā.
2) Metodisko materiālu komplektu izstrāde:
• noslēgti līgumi ar 44 pārvalžu deleģētajiem ekspertiem un rit darbs pie
3 metodisko materiālu komplektu izstrādes karjeras izglītības
īstenošanai 7.-9.klasēs, 10.-12.klasēs un profesionālajās vidējās
izglītības iestādēs;
• īstenotas 5 ārzemju mācību vizītes darba grupu ekspertiem, kā arī
darba semināri Latvijā ar vietējo un ārzemju ekspertu piedalīšanos.
3) Informatīvo un IT materiālu izstrāde:
• izveidota projekta mājas lapa internetā (www.piaa.gov.lv/KIPNIS) un
veikti projekta publicitātes pasākumi;
• izstrādāti un iespiesti 2 informatīvie katalogi par izglītības iespējām
Latvijā - vidējā izglītība un augstākā izglītība – 11 000 eksemplāri.
4) studiju programmas izstrāde:
• izstrādāts un apstiprināts karjeras attīstības atbalsta speciālista
profesijas standarts „Karjeras konsultants”;

11

•

noslēgti sadarbības līgumi ar 6 Latvijas augstskolām: LLU, DU, LU,
RA, LPA, RPIVA 2 gadu maģistra studiju programmas „Karjeras
konsultants” izstrādei. Īstenotas 11 ārzemju mācību vizītes darba
grupas ekspertiem, kā arī darba semināri Latvijā ar vietējo un ārzemju
ekspertu piedalīšanos.

5. Aģentūras vadības un darbības uzlabošana
Aģentūrā iekšējās kontroles sistēma ir izveidota saskaņā ar pamatprasībām, kas
noteiktas 2003.gada 19. augusta MK noteikumos Nr.466 „Noteikumi par iekšējās
kontroles izveidošanas pamatprasībām” un darbojas atbilstoši. Uzdevumi tiek veikti
saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem un noteikto kārtību.
Iekšējā audita daļas darbinieki gada laikā ir izanalizējuši, novērtējuši un pārbaudījuši
Aģentūras iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši Iekšējā audita stratēģiskajam un gada
plānam. Pamatojoties uz minēto informāciju var uzskatīt, ka kopumā iekšējās
kontroles sistēma ir izveidota, tiek uzturēta un pilnveidota.
Par auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi Aģentūras direktorei.
Saskaņā ar Aģentūras direktores 2005.gada 11.janvārī apstiprināto 2005.gada auditu
plānu Iekšējā audita daļas darbinieki pārskata gada laikā ir veikuši 2 plānotos sistēmu
auditus:
1. informācijas sistēmas rezerves kopiju veidošanas atbilstības audits;
2. ESF finansēto projektu pieteikumu pieņemšanas un administratīvās
vērtēšanas sistēmas audits.
Auditu laikā konstatētās nepilnības tiek novērstas, īstenojot Aģentūras direktores
apstiprinātos audita ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.
2005.gadā tika sniegti 15 ieteikumi, no tiem 12 ar augstu nozīmīguma pakāpi un 3 ar
vidēja nozīmīguma pakāpi.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 30. marta noteikumiem Nr. 200 „Noteikumi
par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību”, Aģentūra ir otrā līmeņa
starpniekinstitūcija Eiropas Sociālā fonda finansēto pasākumu ieviešanā atbilstoši
programmdokumenta papildinājumam. Iekšējā audita daļa nodrošina iesniegto un
apstiprināto struktūrfondu pieprasījumu no projektu īstenotajiem izlases pārbaudes
saskaņā ar EK regulas Nr.438/2001 10. panta prasībām. Par veiktajiem auditiem un
pārbaudēm ir sagatavoti un iesniegti ziņojumi un priekšlikumi konstatēto trūkumu
novēršanai Aģentūras direktorei. 2005. gadā ir veiktas 8 pārbaudes.
PIAA Iekšējā audita daļa 2005.gadā divas reizes ir sagatavojusi pārskatu par
Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam izpildi.
Aģentūrā ir izveidota kontroles sistēma, kas samazina korupcijas risku iespējamību –
ir reglamentēti struktūrvienību uzdevumi un darbinieku amatu aprakstos noteikti
darba pienākumi un atbildības, reglamentētas iekšējās procedūras, nodrošināta
dokumentu aprite, tiek identificēti riski un sniegti ieteikumi to mazināšanai. Divas
reizes gadā tiek novērtēta Aģentūras darba plāna izpilde, katru gadu tiek novērtēti
darbinieku darba rezultāti.
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Kopsavilkums par kopējo iekšējā audita ieteikumu skaitu
sistēmu auditos konstatēto trūkumu novēršanai
Ieteikumu
prioritāte

Augsta
Vidēja
Zema
Kopā

Kopā pārskata
gadā sniegto
ieteikumu
skaits/ no tiem
ieviesti

Pārskata
gadā
sniegtie
ieteikumi, kuru
ieviešanas
termiņš
ir
pārskata gads/
no tiem ieviesti

Pārskata
gadā
sniegtie
ieteikumi, kuru
ieviešanas
termiņš
ir
nākamais gads

Iepriekšējā gadā
sniegtie
ieteikumi, kuru
ieviešanas
termiņš
ir
pārskata gads/
no tiem ieviesti

skaits ieviesti skaits

ieviesti

skaits

ieviesti

skaits

ieviesti

14
5
19

12
3
15

2
2
4

---------

22
3
25

22
3
25

12
3
15

12
3
15

6. Budžeta informācija
6.1. Finansējums un tā izlietojums
Kopsavilkuma bilance:
Aktīvi
Pasīvi

Gada sākums
Ilgtermiņa ieguldījumi
45528
Apgrozāmie līdzekļi
772934
Kopā
818462
Pašu kapitāls
57146
Kreditori
1986
Norēķini par nākamo periodu 759330
ieņēmumiem
Kopā
818462

Gada beigas
75569
1239535
1315104
151254
9948
1153902
1315104

6.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums
6.2.1. Programma „Aģentūras darbības nodrošināšana”
Budžeta programmas „Aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros aģentūra
finansējumu 2005. gadā veidoja dotācija no vispārējiem ieņēmumiem aģentūras
nolikumā deleģēto funkciju izpildei, tai skaitā:
• Valsts dotācija;
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•

ārvalstu palīdzības līdzekļi Leonardo da Vinci projektu realizēšanai un
Latvijas dalības Eiropas Kopienas starpvalstu nacionālo profesionālās
orientācijas resursu centru tīkla Euroguidance nodrošināšanai;
• ES tehnikās palīdzības finanšu līdzekļi PIAA, 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”.
Minētās budžeta programmas finansējuma avoti un budžeta līdzekļu izlietojums
atspoguļots tabulā.

Finanšu līdzekļi
N.p.k.

1.2.

Finanšu
resursi
izdevumu
segšanai
Dotācijas
no
vispārējiem
ieņēmumiem,
tai skaitā ESF tehniskās palīdzibas
programmas (ERAF NPP)
Ārvalstu finanšu palīdzība

2.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi kopā
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Izdevumi kapitāliegādēm

1.
1.1.

2004.gads
Faktiskā
izpilde

2005.gads
Apstiprināts
Faktiskā
likumā
izpilde

408172

847006

724538

334322

745006

611449

0
73850

425884
102000

292331
113089

424198

847006

690370

396080
28118

765761
81245

641137
49233

6.2.2 Programma “Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu īstenošana”
2005. gadā programmas īstenošanai pieejamais finansējums bija 1 476 508 LVL, tai
skaitā naudas līdzekļu atlikums no 2004. gada 758 292 LVL. 2005. gadā par Eiropas
Savienības naudas depozītu Valsts kasē tika uzkrāti procentu ieņēmumi – 2 970 LVL,
kurus paredzēts atmaksāt Eiropas Komisijai (EK).
2005. gadā veikti maksājumi par 1 068 915 LVL, tai skaitā atmaksāta nauda EK par
neiztērētajiem finanšu līdzekļiem 2001. un 2002./2003. gada projektiem – 37 533
LVL. Pārdalīts finansējums, izmantojot finansēšanas plānus projekta realizētājiem
(citu Ministriju iestādēm) - 12 760 LVL.
Kopējais finanšu līdzekļu atlikums uz 2005. gada 31. decembri – 1 155 884 LVL.
Kopējā novirze no plānotā ir 518 325 LVL, tai skaitā naudas līdzekļi, kuri paredzēti
atmaksai EK - 32 000 LVL.
Atskaites periodā tika administrēti A procedūras 2003.-2005. gada līgumi un B
procedūras 2002.-2005. gada līgumi. Līdzekļu plānošana 2005. gadam tika veikta,
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paredzot noteiktu rezervi, jo atbilstoši Leonardo da Vinci programmas līgumu
nosacījumiem, projekta pieteicējs naudu var izmantot sev vēlamajā laikā līdz 2007.
gada 31. maijam.
Minētās budžeta apakšprogrammas finansējuma avoti un budžeta līdzekļu izlietojums
atspoguļots tabulā:

Finanšu līdzekļi
Nr.p.k.
1.
1.2.
2.
2.1.1.
2.1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai
Ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi kopā
Subsīdija un dotācijas

2004. gads
Faktiskā
izpilde

2005. gads
Apstiprināts Faktiskā
likumā
izpilde

1183152
1183152

1600000

1438975
1438975

919841
919841

1600000
1600000

1031382
1031382

6.2.3. Programma NPP “Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
ieviešanai izglītības sistēmā”
Projekta realizācija tika uzsākta 2005. gada februāri. Plānots 2005. gadā neizlietotos
naudas līdzekļus (177 592 LVL) apgūt 2006. gadā, veicot projekta grozījumus.
Minētās budžeta apakšprogrammas finansējuma avoti un budžeta līdzekļu izlietojums
atspoguļots tabulā:

Finanšu līdzekļi
Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Ieņēmumi kopā
Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem,
Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi kopā
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Izdevumi kapitāliegādēm

2004. gads
2005. gads
Faktiskā
Apstiprināts Faktiskā
izpilde
likumā
izpilde
0
378645
201052
0
0
0
0
0

378645
378645

201052
201052

371845
6800

194252
6800

6.2.4. Programma “Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
2005. gadā atmaksas tika veiktas par kopējo summu 924 328 LVL, novirze no plānotā
3 566 092 LVL.
Novirzes no plānotā ir saistītas ar pašlaik finanšu plānošanā lietotajiem principiem:
• Izglītības un zinātnes ministrija Finanšu atmaksas plāno, izmantojot projekta
pieteicēju sniegto informāciju, kas pamatojas uz naudas plūsmu. Savukārt
faktiskās atmaksas tiek veiktas atbilstoši iesniegtajiem struktūrfondu
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•

pieprasījumiem, kuros tiek iekļautas tikai izmaksas, par faktiskajiem
izdevumiem.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem valsts iestādes finanšu līdzekļus
projektu īstenošanai saņem atbilstoši finansēšanas plāniem, kuru atvēršana un
jebkuras izmaiņas projekta realizācijas laikā, prasa noteiktu laiku, līdz ar to
aizkavējas gan projekta realizēšana, gan maksājumu veikšana.

Minētās budžeta apakšprogrammas finansējuma avoti un budžeta līdzekļu izlietojums
atspoguļots tabulā:

Finanšu līdzekļi
Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1
2.1.2.
2.1.3
2.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai
Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem,
Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi kopā
Pārējie uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitāliegādēm

2004. gads
2005. gads
Faktiskā
Apstiprināts Faktiskā
izpilde
likumā
izpilde

0
0
0
0
0
0

4490420

924328

4490420
4490420

924328
924328

2753082
1233139
504199

440907
444396
39025

7. Personāls
Sakarā ar Aģentūras otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkciju Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu ieviešanā, pārskata periodā Aģentūra, atbilstoši plānotajam,
turpināja komplektēt darbiniekus darbam struktūrvienībās, kuras nodarbojas ar
Eiropas Sociālā fonda projektu administrēšanu. No šīm struktūrvienībām 2005. gada
laikā aizgāja 5 darbinieki, no Aģentūras kopumā 7, līdz ar to, lai pilnībā
nokomplektētu Aģentūras štata vietas, 2005. gadā bija nepieciešams pieņemt darbā
vēl 23 darbiniekus. Gada beigās palika divas neaizpildītas vakances. Kopējais
progress personālā veidošanā redzams no tālāk norādītā darbinieku skaita dažādos
periodos:
• 01.01.2005. – 39 darbinieki,
• 01.07.2005. – 40 darbinieki,
• 31.12.2005. – 52 darbinieki.
2005. gadā Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā vidēji strādāja 59 darbinieki, no
kuriem 44 bija valsts amatpersonas statuss, bet 15 no strādājošajiem bija darbinieku
statuss.
Salīdzinājumā ar 2004. gadu, kad darbinieku mainības līmenis bija 0%, 2005.gadā
notika samērā liela personāla mainība – 11,9%. Tas pārsvarā bija saistīts ar Eiropas
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Sociālā fonda ieviešanas daļas veidošanos un strukturizēšanos, kā ari atbilstošu
darbinieku meklēšanu.
No visiem Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā strādājošajiem 53 darbiniekiem
jeb 90% ir augstākā izglītība, tai skaitā 17 darbiniekiem jeb 32% ir maģistra grāds, 1
darbiniekam ir arī doktora grāds. 2005. gadā 7 darbinieki turpināja vel studijas
maģistrantūrā.
Profesionālās izglītības attīstības aģentūras darbinieku izglītības jomas ir diezgan
tipiskas un pakārtotas aģentūras galvenajai darbības specifikai.
Profesionālās izglītības attīstības aģentūras
darbinieku specialitāte
Ekonomika un vadība
Pedagoģija
39%

42%

Politikas zinātnes
Filologi

3%

3% 3%

10%

Komunikācija un
sabiedriskās attiecības
Citi

2005. gadā salīdzinājumā ar 2004. gadu ir notikušas nelielas statistiskas izmaiņas
Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā strādājošo dzimumu grupās. Aģentūrā ir
pieaudzis vīriešu dzimuma strādājošo skaits par 100%, turpretī sieviešu dzimuma
strādājošo skaits pieaudzis tikai par 42%. Strādājošo dalījumā pa vecuma grupām
būtisku izmaiņu nav, tendence ir saglabājusies.
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Darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumi 2005. gadā notika saskaņā
ar Profesionālās izglītības attīstības aģentūras direktores apstiprināto darbinieku
mācību plānu 2005. gadam un ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju
Cilvēkresursu attīstības plānu.

8. Komunikācija ar sabiedrību
PIAA komunikācija ar sabiedrību notiek trīs virzienos atbilstīgi PIAA darbības
kompetencei – komunikācija par Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanu,
komunikācija par Eiropas Savienības profesionālās izglītības programmas Leonardo
da Vinci īstenošanu Latvijā un komunikācija par Profesionālās orientācijas
informācijas centra aktualitātēm.

8.1. Eiropas Sociālā fonda publicitātes pasākumi
2005. gadā informācijas un publicitātes pasākumi par Eiropas Sociālā fonda ieviešanu
īstenoti saskaņā ar ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģijā (apstiprināta
11.11.2004. ES struktūrfondu uzraudzības komitejā) noteikto informācijas un
publicitātes pasākumu plāna otro posmu no 2005. – 2008. gadam.
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Saskaņā ar ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju PIAA kā 2. līmeņa
starpniekinstitūcija veic informatīvo darbu ar projektu pieteicējiem un īstenotājiem,
proti, informē par atklātiem projektu konkursiem, veic nepieciešamo informatīvo
darbu projektu pieteikumu veicināšanai, nodrošina informāciju par projektu
iesniegšanas iespējām, struktūrfondu ieviešanas procedūru izskaidrošanu, kā arī par
ESF ieviešanas rezultātiem, apguves gaitu un labākās prakses piemēriem, īstenojot
projektus.
Pamatojoties uz ES struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju PIAA izveidoja un
īstenoja ESF publicitātes pasākumu plānu 2005. gadam.
ESF publicitātes pasākumu plāns
Nr.
p.k.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Aktivitāte
Informatīvu materiālu sagatavošana, iespiešana un izplatīšana
• ziņu izdevumi
• bukleti
• citi
Informācijas un publicitātes pasākumu plānošana un
sagatavošana, organizēšana
• informatīvie semināri par projektu īstenošanu
• informatīvie semināri par ESF atklāto konkursu
aktivitātēm
• līgumslēgšanas semināri
Interneta mājas lapu aktualizēšana
Iknedēļas mediju monitorings
Speciālo pasākumu plānošana un organizēšana
Reprezentatīvo produktu sagatavošana
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
• preses relīzes nacionālajiem medijiem
• preses relīzes reģionālajiem medijiem
• cita informācija presei
• materiāls TV raidījumam „Eirobusiņš”
• materiāls Latvijas Radio 1 raidījumam „Eiropas fondu
atslēgas”

Skaits

Skaits
kopā
9

4
1
4
22
14
5
3
1
22
1
10

1
22
1
10
59

20
12
22
3
2

Saskaņā ar ESF publicitātes pasākumu plānu, 2005. gadā PIAA ir izstrādāti 9
informatīvi materiāli. To vidū ir četri ziņu izdevumi „Eiropas Sociālais fonds
izglītībai” un buklets „Eiropas Sociālais fonds izglītībai” par atklāto konkursu
projektu iespējām.
Lai stiprinātu ESF publicitāti un atpazīstamību, pārskata periodā PIAA projektu
pieteicējiem ir izveidojusi ESF vizuālās identitātes materiālu komplektu, kurā ietilpst
projekta materiālu, dokumentu un līgumu mape, CD ar projekta īstenošanai
nepieciešamo dokumentu veidlapām un rokasgrāmatu, informatīvā plakātplāksne
izvietošanai projekta īstenošanas vietā, kā arī pildspalva, atslēgas piekars, neilona
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kakla lenta mobiliem tālruņiem vai pārnēsājamai atmiņai, kā arī pulksteņi, lietussargi
un vizītkaršu etvijas.
Saskaņā ar vizuālās identitātes vadlīnijām ESF finansējuma saņēmējiem obligāts
publicitāti nodrošinošs instruments ir plakāts. PIAA ir izstrādājusi plakātplāksnes ESF
projektu īstenotājiem izglītībā, tādējādi viņiem atvieglojot obligātās publicitātes
prasības ievērošanu. 2005. gadā struktūrfondu līdzfinansētu projektu īstenošanas
vietās izvietotas 392 informatīvās plakātplāksnes.
2005. gadā PIAA ir organizējusi 22 seminārus, no kuriem 14 ir informatīvi semināri
par projektu īstenošanu; 5 - informatīvi semināri par ESF atklāto konkursu aktivitātēm
un 3 līgumslēgšanas semināri ar ESF finansējuma saņēmējiem.
Pārskata periodā PIAA rīkoja īpašu pasākumu, atzīmējot pirmo desmit līgumu
parakstīšanu par Eiropas Sociālā fonda projektu darbības uzsākšanu izglītībā.

8.2. ES programmas Leonardo da Vinci publicitātes pasākumi 2005. gadā
ES programmas Leonardo da Vinci publicitātes nodrošināšanai 2005. gadā ir izdoti
četri informatīvi izdevumi: divi ziņu izdevumi „Leonardo da Vinci”, kā arī publicēti
divu 2004. gada pētījumu tulkojumi angļu valodā: pētījums par programmas rezultātu
izmantošanu „Leonardo da Vinci programmas valorizācijas pētījums” un pētījums
„Mobilitātes projektu ietekme Latvijā”.
Komunikācijā ar tiešajām mērķgrupām – projektu pieteicējim un īstenotājiem –
īstenoti 30 informatīvi, projektu vadības un rezultātu izplatīšanas semināri, kā arī
aktualizēta informācija par programmas jaunumiem aģentūras mājas lapā.
Medijos 2005. gadā ir komunicētas 10 proaktīvas ziņas par programmu – sešas preses
relīzes un četras publikācijas, tai skaitā viens lappuses materiāls laikrakstā
„Neatkarīgā Rīta Avīze” un lappuses materiāls laikrakstā „Dienas Bizness”. 2005.
gadā ir uzsākts arī programmas projektu iniciēto ziņu monitorings gan nacionālajos,
gan reģionālajos laikrakstos. Laika posmā no 2005. gada maija līdz 2005. gada
beigām ir apzinātas publikācijas, kurās ir informācija par programmu un tās ietvaros
īstenotiem projektiem.
ES programmas Leonardo da Vinci publicitātes pasākumu plāns
Nr.
p/k
1.

2.
3.

Aktivitāte
Informatīvu materiālu sagatavošana, iespiešana un
izplatīšana
• ziņu izdevumi
• bukleti
Informatīvo, projektu vadības un rezultātu izplatīšanas
pasākumu organizēšana
Interneta mājas lapu aktualizēšana.

Skaits

Skaits
kopā
4

2
2
30

30

1

1

20

4.
5.

Iknedēļas mediju monitorings
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
• preses relīzes nacionālajiem medijiem
• cita informācija presei, publikācijas
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22
10

6
4

8.3. Profesionālās informācijas centra publicitātes pasākumi 2005. gadā
Komunikācijas stiprināšanai ar mērķauditorijām un sabiedrību kopumā 2005. gadā ir
izveidots Profesionālās orientācijas informācijas centra (POIC) ziņu izdevums „POIC
ziņas”, kurām pērn iznāca divi izdevumi. Informatīvo izdevumu klāstu papildināja arī
trīs apjomīgas brošūras: „Studiju iespējas Eiropā”, „Izglītība pēc 9. klases” un
„Izglītība pēc 12. klases”.
POIC ir organizējis 26 informatīvus un mācību pasākumus, kā arī piedalījies divās
izglītības izstādēs un organizējis divus īpašos pasākumus – divu dienu studiju vizītes
Latvijā ārvalstu izglītības speciālistiem.
POIC publicitātes pasākumu plāns
Nr.
p/k
1.

2.
3.
4.
5.

Aktivitāte
Informatīvu materiālu sagatavošana, iespiešana
izplatīšana:
• ziņu izdevumi
• bukleti
Informatīvo un mācību pasākumu organizēšana
Speciālo pasākumu plānošana un organizēšana
Interneta mājas lapu aktualizēšana.
Iknedēļas mediju monitorings
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
• preses relīzes nacionālajiem medijiem
• cita informācija presei, publikācijas

Skaits
un
2
3
26
2
1
22

Skaits
kopā
5

26
2
1
22
7

2
5

9. Plāni nākamajam gadam
9.1. Prioritātes
Aģentūras darbības un attīstības stratēģija 2004.-2007. gadam 2006. gadā paredz
nedaudz mazāku skaitu jaunu administrējamo projektu piesaisti līdz ar Eiropas
Sociālā fonda un Leonardo da Vinci programmas plānošanas perioda noslēgumu
2006. gadā. Toties šajā gadā būs lielākais līdz šim pieredzētais administrējamo
projektu skaits. Līdz ar to par prioritāti kļūst iestādes darbības uzlabošana.
9.1.1. Leonardo da Vinci
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Lai turpinātu pilnveidot projektu īstenotājiem sniegto konsultāciju kvalitāti, tiek
paredzēti atsevišķi semināri par grāmatvedības uzskaiti un finanšu atskaišu
sagatavošanu valsts iestādēm un citām iestādēm. Nepieciešamība pēc šādas darba
organizācijas ir saistīta ar Valsts budžeta likuma prasībām, ka valsts iestādēm arī
starptautisku projektu īstenošanai paredzētais finansējums ir jāpakļauj valsts budžeta
plānošanas un realizācijas kārtībai.
9.1.2. Profesionālās orientācijas informācijas centrs
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar klientiem par POIC sniegto pakalpojumu kvalitāti
2006. gadā paredzēts ievietot mājas lapā saiti apmeklētāju komentāriem,
ierosinājumiem.

9.2. Starptautiskie projekti
9.2.1. Eiropas Sociālais fonds
Lai dalītos Eiropas Sociālā fonda administrēšanas pieredzē ar citu valstu kolēģiem,
paredzēts Rīgā oktobra mēnesī organizēt darba semināru, piedaloties Lietuvas un
Igaunijas ESF 2. līmeņa starpniekinstitūcijām, kuras tāpat kā PIAA atbild par
izglītības un zinātnes aktivitātēm.
9.2.2. Leonardo da Vinci
Nīderlandes Leonardo da Vinci nacionālās aģentūras virsvadībā, sadarbojoties ar
nacionālajām aģentūrām no desmit citām programmā iesaistītajām valstīm, paredzēts
par ES finansējumu organizēt divus starptautiskus seminārus. Semināru tēma:
Prasmju attīstība uzņēmumos. Pirmais seminārs paredzēts Rīgā, 2006. gada 11.
novembrī, otrais seminārs paredzēts 2007. gadā, Spānijā
9.2.3. Profesionālās orientācijas informācijas centrs
2005. gadā uzsākta Baltijas un Ziemeļvalstu Euroguidance centru aktivitāte, lai
izstrādātu kopīgu karjeras konsultantu izglītības moduli mobilitātes jautājumos. Šajā
aktivitātē tika iesaistīti minēto valstu karjeras konsultantu izglītotāji (pa 4 no katras
valsts). Pirmais kopīgais darba seminārs notika 2005.gada oktobrī Viļņā, otrais
paredzēts 2006.gada janvārī Rīgā. Nākošā tikšanās 2006. gada augustā Kopenhāgenā.
POID līdzdarbojas jauna informatīvā portāla izveidē Leonardo da Vinci projekta „Fit
for Europe” ietvaros. Portāla versija angļu valodā Internetā atrodama adresē
http://www.fitforeurope.info/webcom/show_page.php?wc_c=487&wc_id=1
Portāls būs pieejams 9 ES valodās līdz 2006.gada beigām.

9.3. Plānotie pētījumi
Sakarā ar ES Leonardo da Vinci programmas II posma noslēgumu 2006. gadā, ir
paredzēts pētījums par programmas darbības rezultātiem Latvijā, ko prezentēs
programmas noslēguma konferencē 2006. gada decembrī.
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Profesionālās izglītības attīstības aģentūras
struktūra un funkcijas

Pielikums nr. 1

Direktors (1)
▪ visaptveroša vadība
▪ informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana
▪ uzraudzība un ziņojumu sagatavošana pasākumu līmenī

Iekšējā audita daļa (3)
▪ metodoloģijas izstrāde
▪ sistēmas audita veikšana
▪ 5% izlases pārbaužu veikšana projektiem (Art.10)

Eiropas Sociālā fonda
Ieviešanas daļa (3)
▪ uzraudzība un ziņojumu sagatavošana aktivitātes
līmenī; finansēto projektu īstenošanas
nodrošinājums

Projektu atbalsta nodaļa (7)
▪ projektu konkursu organizēšana
▪ konsultēšana par projektu saturu un budžetu
projektu pieteikumu pieņemšana: reģistrācija
un datu apstrāde
▪ pieteikuma administratīvā pārbaude; projektu
pieteikumu iesniegšana apstiprināšanai un
izvērtēšanai
▪ līgumu slēgšana ar palīdzēbas saņemējiem
par projektu īstenošanu

Projektu uzraudzības un
kontroles nodaļa (9)
▪ projektu īstenošanas progresa uzraudzība
▪ projektu īstenošanas deklarēto izdevumu
atbilstības pārbaudes darbības vietās (Art.4)
▪ atbalsts palīdzības saņēmējem iepirkumu
procedūru jautājumos
▪ statistiskās informācijas uzkrāšana par
projektu īstenošanu

Administratīvā daļa (5)
▪ sekretariāts: dokumentu reģistrācija, arhivēšana
▪ personāla jautājumi
▪ datortehnoloģiju nodrošināšana
▪ juridiskie pakalpojumi
▪ saimnieciskie jautājumi

Finanšu un grāmatvedības
Daļa (5)
▪ ESF finanses un grāmatvedība
▪ LEO un POID finanses un grāmatvedība

Eiropas Sociālā fonda finanšu un
grāmatvedības nodaļa (4)
▪ kopējo atmaksājamo izdevumu prognozes
sagatavošana
▪ palīdzības saņēmēja iesniegto atmaksas
pieprasījumu dokumentu pārbaude
▪ maksājumu pieprasījumu līdzekļu atmaksai
sagatavošana (t.sk. Pārbaude par nacionālā
līdzfinansējuma izmantošanu projekta
finansēšanā)
▪ izdevumu deklarāciju sagatavošana
▪ nepamatoti veikto izdevumu atgūšana,
uzskaite un atmaksāšana
▪ finanšu informācijas uzkrāšana par projektu
īstenošanu

Sabiedrisko attiecību speciālisti (2)
▪ nodrošina PIAA oficiālā viedokļa un informācijas izplatīšanu un
izskaidrošanu mērķgrupās
▪ īsteno struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju
▪ veicina ESF un Leonardo da Vinci programmu atpazīstamību
▪ koordinē PIAA mājas lapas uzturēšanu
▪ koordinē PIAA informatīvo materiālu izstrādi un publicēšanu
▪ kā arī plāno un īsteno citas sabiedrisko attiecību aktivitātes

ES programmas
Leonardo da Vinci daļa (7)
▪ vispārēja uzraudzība, uzraudzība un ziņojumi
programmas līmenī; sadarbības tīkla veidošana
nacionālajā un kopienas līmenī; tematiskā
pārraudzība un valorizācija; finanšu un statistisko
datu vākšana; publicitātes un informācijas pasākumi
un materiāli
▪ projektu konkursu organizēšana; informācijas
kampaņas; konsultāciju un palīdzības
nodrošināšana projektu pieteicējiem; projektu
pieteikumu saņemšana; atbilstības pārbaude;
projektu vērtēšanas un atlases organizēšana;
līgumu slēgšana
▪ maksājumu procedūras uzsākšana un izpilde;
projektu īstenošanas progresa uzraudzība; projektu
īstenošanas pārbaude (pie palīdzības saņēmēja);
finanšu kontrole; atskaišu izvērtēšana; izmaksu
atbilstības pārbaude; līdzekļu atmaksas
pieprasījums

Profesionālās orientācijas
informācijas daļa (2)
▪ profesionālās izglītības informācijas avotu
vākšana, apstrāde, izplatīšana
▪ atbalsta aktivitātes karjeras iespēju izglītības
programmu izstrādē; palīdzība studentu karjeras
centru izveidē
▪ Eiropas Komisijas portālu PLOTEUS un POID
mājas lapas aktualizācija; izglītības un karjeras
iespēju informatīvie pasākumi
▪ sadarbības tīkla veidošana nacionālājā un
starptautiskajā līmenī

Projektu ieviešanas nodaļa (3)
▪ ESF nacionālās programmas 3.2.7.1.
“Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras
izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekta
“Karjeras izglītības programmu nodrošinājums
izglītības sistēmā” īstenošana

