Valsts izglītības attīstības aģentūras
2007. gada publiskais pārskats

Rīga, 2008

Priekšvārds
Cienījamo lasītāj!
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) ir valsts aģentūra, kura
īsteno valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veic starpniekinstitūcijas iestādes
funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā un nodrošina Latvijas dalību
ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā un EK informācijas
un konsultāciju tīklā Euroguidance.
Šajā pārskatā apkopota būtiskākā informācija par paveikto 2007. gadā, kas dod
iespēju izvērtēt sasniegtos mērķus, uzdevumu izpildi, kā arī apzināt turpmāk veicamo.
2007. gads bijis darbīgs. VIAA darbība bija vērsta uz attīstību, inovācijām un
pārmaiņām, lai uzlabotu aģentūras sadarbību ar tiešajiem pakalpojumu saņēmējiem.
Pārskatā ietverts VIAA darbības novērtējums, informācija par darbības
virzieniem, kā arī uzstādījumi par sasniedzamajiem rezultātiem 2008. gadā un vēl tālākā
laika periodā, kas izriet no darbības virziena „2007.-2013. gada struktūrfondu apguves
perioda finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” un skar arī Leonardo da
Vinci programmu un Karjeras atbalsta virzienu.

Dita Traidās
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore
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1. Pamatinformācija
1.1. VIAA juridiskais statuss un izveidošanas gads
Saskaņā ar spēkā esošajos tiesību aktos noteikto VIAA ir Izglītības un zinātnes
ministrijas (turpmāk – IZM) pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu
valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē, veiktu ES struktūrfondu finansēto
projektu ieviešanu un uzraudzību, kā arī nodrošinātu ES programmu un citu finanšu
instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu ieviešanu.
VIAA veic starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu
administrēšanā un nodrošina ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci un
karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu, kā arī līdzdalību Euroguidance tīkla
programmā.
VIAA veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Publisko aģentūru likumā, Ministru
kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumos Nr.278 „Valsts izglītības attīstības aģentūras
nolikums”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus.
Kopš VIAA dibināšanas pastāvīgi pieaugušas un pilnveidojušās atbildības jomas,
un daudzveidīgāka kļuvusi iestādes darbība. Profesionālās izglītības attīstības programmu
aģentūra (turpmāk – PIAPA) tika dibināta 1995. gada 10. maijā ar mērķi sekmēt
profesionālās izglītības politikas un stratēģijas attīstību, koordinējot, plānojot un
sagatavojot starptautisko palīdzības līdzekļu – ES PHARE programmu un projektu
izmantošanu valsts profesionālās izglītības attīstībai un integrācijai ES.
2004. gada 1. jūlijā tika veikta valsts bezpeļņas organizācijas „Profesionālās
izglītības attīstības programmu aģentūra” reorganizācija un valsts aģentūras
„Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – PIAA) izveide. PIAA ir PIAPA
funkciju, saistību, tiesību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmēja. 2007. gada
1. maijā notika iestādes nosaukuma maiņa uz „Valsts izglītības attīstības aģentūra”.
Aģentūras 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 ir plaši un
daudzveidīgi:
Veikt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas ES struktūrfondu vadībā, nodrošinot
ES struktūrfondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijas 2004.-2006. gadā un sadarbības
iestādes funkcijas 2007.-2013. gadā.
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 Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo da Vinci darbību
Latvijā un Leonardo da Vinci apakšprogrammas īstenošanu Eiropas Kopienas rīcības
programmas mūžizglītības jomā 2007.–2013. gadā.
Nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību,
veicot Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas.
Nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīklā saskaņā ar ES vadlīnijās
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.
1.3. Izmaiņas VIAA darbībā pārskata gada laikā
Uzņemoties daudzveidīgākas, plašākas funkcijas, radās nepieciešamība to
atspoguļot arī iestādes nosaukumā. Tādēļ 2007. gada 1. maijā notika iestādes nosaukuma
maiņa uz „Valsts izglītības attīstības aģentūra”.
2007. gadā, pildot starpniekinstitūcijas uzdevumus 2004.-2006. gada struktūrfondu
plānošanas periodā, VIAA strādā vairākos izglītības virzienos, administrējot Eiropas
Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektus. 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA
priekšā ir jauns izaicinājums, jo cilvēkresursu attīstībai laika posmā no 2007.2013. gadam būs pieejami nepieredzēti daudz investīciju no ES struktūrfondiem.
Pārmaiņas skārušas Leonardo da Vinci programmu, kas no 2007. gada ir jaunas
ES iniciatīvas – Mūžizglītības programmas sastāvā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006. gada 15. novembra lēmumu par Mūžizglītības programmas izveidošanu,
kas izstrādāta laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam, IZM ir deleģējusi VIAA turpināt
administrēt profesionālās izglītības atbalsta Leonardo da Vinci programmu.
No 2006. gada VIAA pilda IZM deleģētas funkcijas karjeras izglītības pilnveidei
izglītības sistēmā. VIAA pārziņā ir Latvijas un ES izglītības un karjeras attīstības datu
bāžu veidošana un uzturēšana. 2007. gadā noslēdzās ESF nacionālās programmas projekts
“Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sektorā”, kura ietvaros tika
izveidota Nacionālā izglītības iespēju datu bāze (www.niid.lv), kā arī veiktas
fundamentālas iestrādes informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšanai karjeras
izglītības skolotājiem.
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2. VIAA darbības rezultāti
2.1. Darbības virziens: „2004.-2006. gada struktūrfondu apguves perioda finansēto
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanas vadība”
Darbības virziens „2004.-2006. gada struktūrfondu apguves perioda finansēto ESF
projektu īstenošanas vadība” īstenots atbilstoši Vienotajā programmdokumentā un
Programmas papildinājumā izvirzītajiem uzdevumiem un Ministru kabineta 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 vadībā ir iesaistītas šādas institūcijas:
1) Finanšu ministrija kā struktūrfondu vadošā iestāde,
2) Valsts kase kā maksājumu iestāde,
3) nozaru ministrijas atbilstoši to politikas jomām kā pirmā līmeņa
starpniekinstitūcijas (izglītības jomā – IZM),
4) otrā līmeņa starpniekinstitūcijas (izglītības jomā – VIAA),
5) grantu shēmas apsaimniekotāji.
VIAA savu funkciju un uzdevumu veikšanai sadarbojas ar vadošo iestādi – Finanšu
ministriju, maksājumu iestādi – Valsts kasi un pirmā līmeņa starpniekinstitūciju –
Izglītības un zinātnes ministriju. Ar citām struktūrfondu vadībā iesaistītajām iestādēm
VIAA veic pieredzes un informācijas apmaiņu darbības efektivitātes uzlabošanai.
2004.-2006. gada plānošanas periodā VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija
aktīvi strādā ESF vadības sistēmas izstrādes, ieviešanas un attīstības procesā, kā rezultātā
ir uzkrājusies iestādes pieredze, kas būtiski palīdzējusi paaugstināt iesaistīto
struktūrvienību darba efektivitāti visa plānošanas perioda garumā.
Saskaņā ar ES un Latvijas kohēzijas politikas plānošanas dokumentiem 2004.2006. gada plānošanas periodā tika nosprausti trīs vidējā termiņa mērķi: konkurētspējas
attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība, infrastruktūras attīstība.
VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija strādā ar prioritātes – „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītības jomā.
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2004.-2006. gada plānošanas periodā VIAA veic šādas funkcijas un uzdevumus:
1. Administratīvā vērtēšana;
2. Līguma/vienošanās ar ES struktūrfondu finansējuma saņēmēju par ES
struktūrfondu projekta īstenošanas nosacījumiem slēgšana;
3. Līgumu/vienošanās grozījumu veikšana;
4. ES struktūrfondu projektu īstenošanas uzraudzība un finanšu kontrole –
projekta īstenošanas ziņojumu, atskaišu, pārskatu, struktūrfondu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana; izlases pārbaužu veikšana projektu īstenošanas
vietās;
5. EK regulas Nr. 438/2001 10. panta izlases pārbaudes;
6. Prognožu un izdevumu deklarāciju sagatavošana un ES struktūrfondu
līdzfinansēto projektu maksājumu veikšana ES struktūrfondu finansējuma
saņēmējiem;
7. Informācijas sniegšana un publicitātes nodrošināšana;
8. Datu uzkrāšana par ES struktūrfondu projektu pieteikumiem un ES
struktūrfondu projektiem.

1. tabula

Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana (2004.-2006.)
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2005.

2006.

2007.

1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu Eiropas Sociālā fonda
administrēšanas ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē
Pieteikto un izvērtēto ESF projektu
1.1.
557
488
139
skaits
1.2.

Administrējamo projektu skaits

285

561

683

2. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu finanšu vadību un kontroli 2.
līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
ESF projektu skaits, par kuriem tiek
uzkrāta finanšu un statistiskā
2.1.
290
834
683
informācija VIAA kompetences
jomā
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3. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību 2. līmeņa
starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā

3.2.

Projektu skaits, par kuriem tiek
uzkrāti dati par ESF projektu
ieviešanu VIAA kompetences jomā
Projektu pārbaužu skaits projektu
īstenošanas vietās

3.3.

Iesniegto ziņojumu par ESF ietvaros
īstenoto projektu progresu skaits

3.1.

895

1199

1338

54

210

154

108

495

792

2.2. Darbības virziens: Leonardo da Vinci programma
Saskaņā ar 2006. gada 15. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par
Mūžizglītības programmas izveidošanu, kas izstrādāta laika posmam no 2007. līdz 2013.
gadam, IZM ir deleģējusi VIAA turpināt administrēt profesionālās izglītības atbalsta
Leonardo da Vinci programmu. Kopš 2007. gada programma vairs neeksistē kā atsevišķa
administratīva vienība Eiropas Komisijā. Tā ir apvienota ar otru Eiropas Kopienas
izglītības programmu – Socrates.
Mūžizglītības programma apvieno vairākas jau esošas aktivitātes: Comenius –
vispārējai izglītībai, Erasmus – augstākajai izglītībai, Leonardo da Vinci – sākotnējai
profesionālai izglītībai un profesionālai tālākizglītībai, Grundtvig – pieaugušo izglītībai.
Sektorālās programmas ir decentralizētas programmas, un tas nozīmē, ka
interesenti tajās var pieteikties līdzdalībai un saņemt finansējumu, iesniedzot pieteikumu
Nacionālajās aģentūrās, kas ir izveidotas katrā programmas dalībvalstī.
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2. tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2006. gads

2007. gads

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

Īstenoto
skaits

informatīvo

pasākumu

17

18

1.2.

Izveidoto informatīvo materiālu
skaits

5

5

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas
lapas sadaļa par Leonardo da Vinci

Regulāri

Regulāri

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto
skaits

2.2.
2.3.

projektu

pieteikumu

153

161

Konsultāciju skaits projektu
pieteicējiem

2250

352

Apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

116

166

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

303

374

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

51

12

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

6

2
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2.3. Darbības virziens: Karjeras atbalsts
Saskaņā ar 2006. gada 26. martā Ministru kabinetā apstiprināto koncepciju „Par
karjeras attīstības atbalsta sistēmas paplašināšanu” atbildību par Karjeras attīstības
atbalsta sistēmu politiskā līmenī dala Labklājības ministrija un IZM (katra savā sektorā).
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieku sadarbības veicināšana ir uzdota VIAA.
IZM ir deleģējusi VIAA virkni uzdevumu karjeras izglītības pilnveidei izglītības
sistēmā, tai skaitā informācijas nodrošināšanu par mūsdienīgām karjeras atbalsta
sistēmām, mūsdienīgiem karjeras atbalsta sniegšanas veidiem un metodēm, izglītības
iespējām, metodiskās palīdzības sniegšanu pedagogiem/klašu audzinātājiem karjeras
izglītības īstenošanas jautājumos, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā nacionālās
programmas projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”
īstenošanu, kura ietvaros tiek sniegts atbalsts augstskolām jaunas studiju programmas
izstrādei un tās īstenošanai karjeras konsultanta kvalifikācijas apguvei, kā arī informācijas
apmaiņas nodrošināšanu EK informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance.
3.tabula
Karjeras atbalsta sistēmas attīstība
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

1.1.

Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes
www.niid.lv uzturēšana

1.2.

Apmeklējumu skaits mājas lapā mēnesī (vidēji),
iegūstot informāciju par izglītības iespējām
Latvijā
Iedzīvotāju skaits gadā, kas saņēmuši ekonsultācijas par izglītības iespējām Latvijā

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības
padomes darbības nodrošināšana (pasākumu
skaits)
Līdzdalība Eiropas Savienības valstu finansētos
pētījumos, konferencēs vai projektos karjeras
attīstības atbalsta jautājumos
Eiropas Sociālā fonda nacionālo projektu
īstenošana karjeras izglītības attīstībai

2006.

2007.

-

1

-

3 833

128

404

-

3

2

3

1

1
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Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2006.

2007.

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

1.2.

1.3.

1.4.

Centru skaits, kuriem nodrošināta informācijas
apmaiņa par izglītības iespējām Latvijā EK
Euroguidance tīkla ietvaros
Pasākumi (skolu jauniešiem, vecākiem u.c.), kur un
kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Eiropā
Informatīvie semināri/ziņojumi izglītības pārvalžu,
profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem,
augstskolu studentu padomniekiem
Līdzdalība izglītības izstādēs

1.5.

Studiju vizīšu un darba grupu uzņemšana (pasākumu
skaits)

1.6.

Citi informatīvie bukleti / brošūras / biļeteni / raksti
laikrakstos/plakāti

31

31

7

4

7

6

2

3

2/103

3/21

3
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2.4. VIAA vadības un darbības uzlabošana
VIAA iekšējās kontroles sistēma ir izveidota saskaņā ar pamatprasībām, kas
noteiktas 2003. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.466 „Noteikumi par
iekšējās kontroles izveidošanas pamatprasībām”, un darbojas tiem atbilstoši. Uzdevumi
tiek veikti saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem un noteikto kārtību. Iekšējā audita
departaments 2007. gadā ir izanalizējis, novērtējis un pārbaudījis iestādes iekšējās
kontroles sistēmas atbilstoši Iekšējā audita stratēģiskajam un gada plānam. Pamatojoties
uz minēto informāciju, var uzskatīt, ka kopumā iekšējās kontroles sistēma darbojas
sekmīgi un tiek pastāvīgi pilnveidota. Par auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi VIAA
direktorei. Saskaņā ar VIAA direktores apstiprināto 2007. gada auditu plānu Iekšējā
audita departamenta darbinieki pārskata gada laikā ir veikuši trīs plānotos sistēmu auditus:
• ESF struktūrfonda pieprasījuma un maksājuma uzdevuma iesniegšanas
sistēmas audits;
• Dokumentu izpildes kontroles sistēmas audits;
• Dokumentu uzskaites sistēmas audits Leonardo da Vinci programmas nodaļā.
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4.tabula
Kopsavilkums par kopējo iekšējā audita ieteikumu skaitu

Ieteikumu prioritāte

Atbilstoši noslēgtajiem auditiem, kas iekļauti pārskata gada plānā

sniegtie ieteikumi

Atbilstoši noslēgtajiem
auditiem, kas iekļauti
iepriekšējo pārskata gadu
plānos

sniegtie
ieteikumi, kuru
ieviešanas
termiņš ir
pārskata gads

sniegtie ieteikumi, kas nav
sniegtie ieteikumi,
ieviesti iepriekšējos
kuru ieviešanas
pārskata gados, no tiem
termiņš ir
ieviesti un atcelti pārskata
nākamie gadi
gadā

skaits

ieviesti

atcelti

skaits

ieviesti

skaits

ieviesti

skaits

ieviesti

atcelti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Augsta

15

11

-

11

9

4

2

7

7

-

Vidēja

5

4

-

4

3

1

1

7

7

-

Zema

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kopā

20

15

-

15

12

5

3

14

14

-

Iekšējā audita departaments nodrošina deklarēto struktūrfondu finanšu
pieprasījumu un izdevumu deklarāciju atbilstības izlases veida pārbaudes saskaņā ar EK
regulas Nr.438/2001 10. panta un Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumu Nr.538
„Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
struktūrfondu finanšu kontroli un auditu” prasībām. Par veiktajiem auditiem un pārbaudēm
ir sagatavoti un iesniegti ziņojumi un priekšlikumi konstatēto trūkumu novēršanai VIAA
direktorei. 2007. gadā ir veiktas 10 pārbaudes. Finanšu ministrijai tiek iesniegti pārskati
par veiktajām pārbaudēm, pārbaudīto izdevumu apjomu, to atbilstību, konstatētajiem
trūkumiem un ieteikumiem to novēršanai, ieteikumu izpildes gaitu.
VIAA Iekšējā audita departaments 2007. gadā ir sagatavojis pārskatu par
Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008. gadam izpildi.
VIAA ir izveidota kontroles sistēma, kas samazina korupcijas risku iespējamību:
reglamentēti struktūrvienību uzdevumi, 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 VIAA darba plāna izpilde, katru gadu tiek
novērtēti darbinieku darba rezultāti.
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3. Budžeta informācija
3.1. Finansējums un tā izlietojums
5. tabula
VIAA kopsavilkuma bilance, 2007. gads

Aktīvi

Pasīvi

Gada sākums, LVL

Gada beigas, LVL

92 551

122 335

Apgrozāmie līdzekļi

1 111 406

1 336 536

Kopā

1 203 957

1 458 871

165 995

171 109

1 986

9 948

Norēķini par nākamo periodu
ieņēmumiem

1 013 475

1 243 059

Kopā

1 203 957

1 458 871

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pašu kapitāls
Kreditori

3.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums
3.2.1. Programma „Aģentūras darbības nodrošināšana”
Budžeta programmas „Aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros VIAA
finansējumu 2007. gadā veidoja dotācija no vispārējiem ieņēmumiem VIAA nolikumā
deleģēto funkciju izpildei, tai skaitā:
•

Valsts dotācija;

•

ārvalstu palīdzības līdzekļi Leonardo da Vinci projektu realizēšanai un ES
caurviju programmas informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance Latvijas
centra darbības nodrošināšanai;

•

ES tehnikās palīdzības finanšu līdzekļi VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas
darbības nodrošināšanai ESF projektu administrēšanā: ERAF NPP “Atbalsts
projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām
institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”;
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•

ERAF NPP „Informācija un publicitāte”;

•

ERAF NPP „Atbalsts datorizētās vadības informācijas sistēmas izveidei”.

6. tabula

Budžeta programmas „Aģentūras darbības nodrošināšana” finansējums
Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2006. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

2007. gads
Apstiprināts
likumā,
LVL

Faktiskā
izpilde, LVL

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

886 901

1 481 603

1 322 880

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem,

798 074

1 347 603

1 249 564

0

631 127

545 219

Ārvalstu finanšu palīdzība

88 827

134 000

73 236

Izdevumi kopā

870 637

1 481 603

1 336 692

Pārējie uzturēšanas izdevumi

840 118

1 420 643

12 77 440

Izdevumi kapitāliegādēm

30 519

60 960

59 252

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

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Uzturēšanas izdevumi kopā

3.2.2. Programma „Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu īstenošana”
2007. gadā programmas īstenošanai pieejamais finansējums bija 2000 000 LVL,
tai skaitā naudas līdzekļu atlikums no 2006. gada – 1 013 192 LVL, saņemti finanšu
līdzekļi no Eiropas Komisijas – 1 458 542 LVL, veiktas atmaksas Eiropas Komisijai par
iepriekšējos periodos neapgūtajiem finanšu līdzekļiem – 40 502 LVL. 2007. gadā daļa
naudas līdzekļu tika noguldīti depozītu kontos Valsts kasē. 2007. gadā uzkrāti procentu
ieņēmumi – 12 432 LVL, kurus paredzēts atmaksāt Eiropas Komisijai.
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2007. gadā veikti maksājumi par 1 183 246 LVL, tai skaitā pārdalīts finansējums,
izmantojot finansēšanas plānus projekta realizētājiem – valsts budžeta iestādēm – 587 106
LVL, veikti maksājumi citiem projektu īstenotājiem – 596 141 LVL.
7.tabula
Programmas „Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu īstenošana”
finansējums
Nr.p.k.

1.
1.2.

Finanšu līdzekļi

2006. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

2007. gads
Apstiprināts
likumā,
LVL

Faktiskā
izpilde,
LVL

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

801 623

1 300 000

843 366

Ārvalstu finanšu palīdzība

801 623

1300 000

843 366

2.

Izdevumi kopā

2.1.

Uzturēšanas izdevumi kopā

804 536

1300 000

596 141

2.1.2.

Subsīdija un dotācijas

804 536

1 300 000

596 141
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3.2.3. Programma NPP „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
ieviešanai izglītības sistēmā”
Projekta īstenošana tika uzsākta 2005. gada februārī. Projekta noslēgums plānots
2008. gada septembrī.
8.tabula
Programmas NPP „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
ieviešanai izglītības sistēmā” finansējums
2007. gads
Nr.p.k.

1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

2006. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

Ieņēmumi kopā

705 650

Apstiprināts
likumā,
LVL
223 169

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem,

705 650

223 169

217 098

Izdevumi kopā

705 650

223 169

217 098

Uzturēšanas izdevumi kopā

685 650

215 051

208 981

Pārējie uzturēšanas izdevumi

685 650

215 051

208 981

Izdevumi kapitāliegādēm

20 000

8 118

8 117

Finanšu līdzekļi

Faktiskā
izpilde,
LVL
217 098
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3.2.4. Programma „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
2007. gadā atmaksas tika veiktas par kopējo summu 13 295 741 LVL, novirze no
plānotā 857 113 LVL.
9.tabula
Programmas „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF finansējumu”
finansējums
2007. gads
Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2006. gads
(faktiskā
izpilde, LVL)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

2 904 496

14 152 854

13 295 741

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem, atmaksām valsts
pamatbudžetā

2 904 496

14 152 854

13 295 741

2.

Izdevumi kopā

2 904 496

14 152 854

13 295 741

2.1.

Uzturēšanas izdevumi kopā

2 609 688

11 445 375

11 033 366

2.1.1.

Uzturēšanas izmaksu atmaksas
valsts budžetā

545 644

11 445 375

11 022 366

2.2.

Atmaksas valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem
izdevumiem

294 808

2 707 479

2 273 375

Apstiprināts
likumā,
LVL

Faktiskā
izpilde,
LVL
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3.2.5. Programma „Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma
saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu”
2007. gadā atmaksas tika veiktas par kopējo summu 609 263 LVL.
10.tabula
Programmas „Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma
saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu” finansējums

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2006. gads
(faktiskā
izpilde,
LVL)

2007. gads
Apstiprināts
likumā, LVL

Faktiskā
izpilde,
LVL

Finanšu resursi izdevumu
segšanai

242 690

737 830

609 263

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem,

242 690

737 830

609 263

Izdevumi kopā

242 690

737 830

609 263

Uzturēšanas izdevumi kopā

242 690

727 830

609 263

2.1.2.

Pārējie uzturēšanas izdevumi

242 690

727 830

609 263

2.1.3.

Subsīdijas un dotācijas

50 705

295 112

194 055

2.1.4.

Dotācijas pašvaldību budžetiem

191 985

442 718

415 208

1.
1.1.
2.
2.1.

19

4. Personāls
2007. gadā VIAA bija 70 amata vietas. Nodarbināti bija 24 darbinieki un 41
ierēdnis.
Personāla mainība VIAA 2007. gadā bija 39%, no kuriem 30,5% veidoja
jaunpieņemtie darbinieki, bet 8,5% darbinieki, ar kuriem izbeigtas darba attiecības.
2007. gadā 63 darbiniekiem ir augstākā izglītība, tai skaitā 26 ir maģistra grāds,
viens darbinieks ieguvis doktora grādu. 2007. gadā 10 darbinieki turpināja studijas
augstākajās mācību iestādēs.
VIAA darbinieku / ierēdņu izglītības jomas ir cieši pakārtotas iestādes darbības
specifikai. 2007. gadā gandrīz puse VIAA strādājošo (47%) ieguvuši izglītību
ekonomikas un vadības specialitātē, kas, salīdzinot ar 2006. gadu, nav ievērojami
mainījies (2006.g. – 43%). Savukārt būtiski samazinājies pedagoģijas izglītību ieguvušo
darbinieku īpatsvars – 2006. gadā 16% darbinieku bija pedagoģiskā izglītība, bet 2007.
gadā – tikai 8%.
11.tabula
VIAA personāla specialitāte
Specialitāte
Ekonomika un vadība
Cita
Pedagoģija
Inženierzinātne
Sabiedrības vadība
Dabas zinātnes
Filoloģija
Socioloģija
Politikas zinātne
Komunikāciju zinātne
Tiesību zinātne
Psiholoģija

2007.
47%
12%
8%
7%
6%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%

2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, nav notikušas ievērojamas izmaiņas VIAA
strādājošo sadalījumā pa vecuma grupām. Nedaudz pieaudzis darbinieku skaits 40-49
gadu vecuma grupā.

20

35

30

30

29

25

18 18

20

16
15

2006.gads
2007.gads

11

10

5

5

1

0

0

0

6

18‐19

20‐29

30‐39

40‐49

50‐59

1

60‐69

1.attēls. Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām
2007. gadā nav būtiski mainījies arī VIAA darbinieku sadalījums pa dzimumu
grupām. Salīdzinot ar 2006. gadu, nedaudz pieaudzis strādājošo sieviešu skaits iestādē.
70

58

60

51
50
40
sievietes
30
20

vīrieši

14

12

10
0
2006.gads

2007.gads

2.attēls. Darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām
2007. gadā tika īstenoti VIAA darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšanas
pasākumi saskaņā ar VIAA Cilvēkresursu attīstības plānu 2007.-2009. gadam.
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5. Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par VIAA pārziņā esošajām jomām, 2007.
gadā nodrošinātas aktīvas mediju attiecības. Kopumā sagatavotas un izsūtītas (gan
nacionālajiem, gan reģionālajiem medijiem) 12 preses relīzes par ESF, Leonardo da Vinci
programmu, Karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kā arī izmaiņām iestādes darbā.
Papildus tam sagatavoti 15 informatīvie materiāli medijiem par ESF un Leonardo da
Vinci programmas līdzfinansētajiem projektiem, kā arī aģentūra sadarbojusies ar Latvijas
Televīziju trīs raidījumu „Eirobusiņš” sižetu tapšanā.
Pārskata periodā VIAA turpinājusi izdot ziņu izdevumus, kopumā sagatavoti un
izplatīti 3 ziņu izdevumi „ESF izglītībai”, 2 – „Leonardo da Vinci programma” un 2 –
„Karjeras ziņas”, īsumā sniedzot informāciju par aktuālajiem jautājumiem attiecīgajās
jomās. Izstrādāti un izdoti 10 informatīvie materiāli gan skrejlapu, gan bukletu, gan
brošūru formātā, piemēram, „Leonardo da Vinci projektu katalogs”, „Rokasgrāmata
mobilitātes projektu īstenotājiem”, „Atver durvis mācībām, atpūtai un darbam Eiropas
Savienībā ” un citi.
Kopumā notikuši 26 informatīvie semināri VIAA mērķa grupām. Astoņi no tiem
bijuši ESF līdzfinansēto projektu īstenotājiem, 18 – Leonardo da Vinci programmas
projektu izstrādātājiem un īstenotājiem. Organizēti arī vairāki speciālie pasākumi,
piemēram, konference „Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem”, „Atvērto durvju diena”
(sadarbībā ar IZM), ESF nacionālās programmas projekta KIPNIS ietvaros sagatavoto
metodisko materiālu prezentācija.
Regulāri aktualizēta informācija VIAA mājas lapā, kā arī veikti dažādi
uzlabošanas pasākumi, nodrošinot mājas lapas atbilstību MK noteikumiem „Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā” un mērķa grupu vajadzībām.
Izstrādāti un izplatīti 9 reprezentatīvie produkti, tādējādi nodrošinot VIAA
pārstāvēto jomu atpazīstamību mērķa grupās un pārējā sabiedrībā.
Pārskata periodā VIAA veikusi kvalitatīvo socioloģisko pētījumu par VIAA
komunikāciju struktūrfondu jomā. Balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, izstrādāta
„VIAA administrēto struktūrfondu komunikācijas vadības stratēģija 2007.–2015. gadam”,
kā arī Komunikācijas pasākumu programma minētajam laika posmam un komunikācijas
pasākumu plāns 2008. gadam.
Tā kā pārskata periodā notikusi aģentūras nosaukuma maiņa (no „Profesionālās
izglītības attīstības aģentūra” uz „Valsts izglītības attīstības aģentūra”), 2007. gadā
uzsākta jaunas grafiskās zīmes (logo) un vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde.
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6. Plāni nākamajam gadam
6.1. Darbības virziens: „2004.-2006. gada struktūrfondu apguves perioda finansēto
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanas vadība”
2008. gads būs pēdējais 2004.-2006. gadā piešķirto līdzekļu apguves gads, un
galvenais darba uzdevums 2008. gadā ir sekmīgi pabeigt pirmo plānošanas periodu.
Noslēgsies darbs pie 683 Eiropas Sociālā fonda projektiem, kurus VIAA administrē
2004.-2006. gada plānošanas periodā. Kopumā periodā no 2004. līdz 2006. gadam
izglītībai piesaistīti 48,38 miljoni latu, ko veido Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts
publiskais finansējums. Turklāt valsts ir uzņēmusies papildu virssaistības vairāk nekā 5
miljonu latu apmērā.
Galvenie saņēmēji VIAA administrētajās aktivitātēs ir izglītības iestādes. Riski
ESF sekmīgai apgūšanai ir izglītības iestāžu absorbcijas spēja, kompetence projektu
īstenošanā un normatīvo aktu piemērošanā.
VIAA plāno sasniegt šādus darbības rezultātus, kurus raksturo attiecīgie
kvantitatīvie rādītāji:
12.tabula
Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana
(struktūrfondu plānošanas periods 2004.-2006. gads)
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

1. Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenoto projektu uzraudzību,
finanšu vadību un kontroli VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcijai
deleģētajā apjomā
Eiropas Sociālā fonda administrējamo projektu
skaits (projektu skaits, par kuriem tiek uzkrāta
finanšu un statistiskā informācija VIAA
kompetences jomā)

683

1.2.

Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas
vietās

138

1.3.

Iesniegto struktūrfondu pieprasījumu un
ziņojumu skaits

502

1.4.

Veikto līgumu grozījumu skaits

140

1.1.
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6.2. Darbības virziens: „2007.-2013. gada struktūrfondu apguves perioda finansēto
struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” (ESF un ERAF)
2007.-2013. gada periodā struktūrfondu finansējuma apjoms ievērojami pieaugs.
Šajā plānošanas periodā tiks paplašinātas VIAA darbības jomas un funkcijas. Turpmāk
līdzās izglītības projektiem VIAA administrēs arī zinātnes projektus. Turklāt projektus
VIAA administrēs gan ESF, gan ERAF ietvaros, tajā skaitā uzņemoties jaunas funkcijas:
• ESF atklātas atlases projektu vērtēšanu,
• ESF un ERAF projektu iepirkuma plāna pirmspārbaudi,
• Finanšu līdzekļu plānošanu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem.
VIAA administrējamais struktūrfondu finanšu līdzekļu apjoms tiek plānots 880
miljonu eiro apmērā. ESF daļa sastādīs 300 milj. eiro, ERAF – 580 milj. eiro. Tiek
plānots īstenot 36 aktivitātes. Galvenie saņēmēji VIAA administrētajās aktivitātēs būs
izglītības un zinātnes iestādes. 2007.-2013. gada plānošanas periodā pieejamo ERAF un
ESF finansējuma faktisku apguvi VIAA ir paredzēts uzsākt 2008. gada 3. ceturksnī.
Sakarā ar to, ka 2007.-2013. gada periodā VIAA uzņemas atbildību arī par ERAF
līdzekļu administrēšanu, 2008. gadā tiks pabeigts darbs pie ERAF projektu
administrēšanas sistēmas izveides.
2008. gadā struktūrfondu vadībā Finanšu ministrija plāno veikt 2007. – 2013. gada
plānošanas periodam izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības un kontroles sistēmas atbilstības novērtējumu.
Ņemot vērā to, ka otrajā plānošanas periodā, salīdzinot ar pirmo plānošanas
periodu, ievērojami palielināsies administrēto līdzekļu un darba apjoms, VIAA plāno
palielināt personāla skaitu, kas nozīmē papildināt personāla sastāvu ar jaunu darbības
jomu speciālistiem.
13.tabula
VIAA 2008.-2010. gada plānošanas periodā plāno sasniegt šādus rezultātus:
Eiropas Sociālā fonda ieviešanas īstenošana (2007.-2013.)
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

2009.

2010.

1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu Eiropas Sociālā fonda
administrēšanas ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.

Pieteikto un izvērtēto ESF projektu
skaits

190

250

100

1.2.

Noslēgto līgumu skaits

120

200

70

24

2. Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda 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
jomā)

120

320

390

2.2.

Projektu pārbaužu skaits projektu
īstenošanas vietās

-

150

150

2.3.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu
un ziņojumu skaits

1

340

675

Veikto līgumu grozījumu skaits

1

150

190

2.4.

Nr.p.k.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieviešanas īstenošana
(2007.-2013.)
Rezultatīvie rādītāji
2008.
2009.

2010.

1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda administrēšanas ieviešanu Aģentūrā kā sadarbības iestādē
1.1.

Noslēgto līgumu skaits

150

320

40

2. Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros īstenoto projektu
uzraudzību, finanšu vadību un kontroli sadarbības iestādes deleģētajā
apjomā
2.1.

2.2.

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

150

470

510

Projektu pārbaužu skaits projektu
īstenošanas vietās

40

150

150

25

2.3.

2.4.

Iesniegto maksājuma pieprasījumu
un ziņojumu skaits

-

460

960

Veikto līgumu grozījumu skaits

0

200

250

6.3. Darbības virziens: Leonardo da Vinci programma
ES Mūžizglītības programmas pamatuzdevums 2007.- 2013. gadā ir ar
vienkāršību, integrāciju un decentralizāciju projektos palīdzēt īstenot ES stratēģisko mērķi
– panākt, lai Eiropa kļūst par pasaulē dinamiskāko un konkurētspējīgāko reģionu, un radīt
uz zināšanām balstītu sabiedrību, nodrošinot labākas darba un sociālās iespējas.
VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas plānotā darbība ir izstrādāta 2008.2010. gadam, ko ir apstiprinājusi IZM un Eiropas Komisija. Šī darba programma ir VIAA
un EK līguma sastāvdaļa.
14.tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras funkciju nodrošināšana
Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji
2008. 2009.
2010.
1. Sabiedrības informēšana par ES programmas Leonardo da Vinci piedāvātajām
iespējām un projektu veidiem
1.1

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

22

22

25

1.2

Izveidoto informatīvo materiālu skaits

5

5

6

1.3

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par 1
Leonardo da Vinci

1

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1

Iesniegto projektu pieteikumu skaits

240

245

250

2.2

Konsultāciju skaits projektu pieteicējiem

176

180

189

2.3

Apstiprināto projektu pieteikumu skaits

170

174

177
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3. Projektu vadība
3.1

Administrējamo projektu skaits

378

385

390

3.2

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

70

80

85

3.3

Organizēto projektu vadības apmācības semināru 3
skaits

4

4

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1

Organizēto pasākumu skaits

3

3

3

720

750

5. Projektu rezultāti
5.1

Projektos piedalījušos profesionālās izglītības 700
iestāžu audzēkņu un pasniedzēju, dažādu
uzņēmumu personālu daļu vadītāju un darbinieku,
profesionālās orientācijas speciālistu un citu ar
profesionālās izglītības jomu saistītu darbinieku
skaits

1. Sabiedrības informēšana par ES programmas Leonardo da Vinci piedāvātajām
iespējām un projektu veidiem.
Šim nolūkam tiks organizēti informatīvie semināri gan par programmu vispār, gan
par atsevišķiem projektu veidiem, kā arī tiks organizēti īpaši semināri konkrētas
mērķauditorijas aktivizēšanai. VIAA plāno gan rīkot, gan atbalstīt dalību starptautiskos
kontaktsemināros, kas paredzēti mobilitātes veicināšanai un jaunu kontaktu dibināšanai.
Tāpat plānots sagatavot un izplatīt dažādus informatīvos materiālus gan elektroniskā, gan
drukātā formātā. Plašākas sabiedrības informēšanai regulāri tiks sagatavotas un izsūtītas
preses relīzes, kā arī iniciēti raksti laikrakstos par programmā aktuālajiem jautājumiem.
2. Projektu konkursu organizēšana.
Atbilstoši Eiropas Komisijas izsludinātajiem projektu konkursiem un programmas
nacionālo aģentūru darba plānam tiks veiktas šādas funkcijas: konsultāciju un palīdzības
nodrošināšana projektu pieteicējiem; projektu pieteikumu saņemšana; atbilstības
pārbaude; projektu vērtēšanas un atlases organizēšana.
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3. Projektu vadība.
Projektu vadības funkcijas saskaņā ar programmas nacionālo aģentūru darba plānu
ir: līgumu slēgšana; maksājumu procedūras uzsākšana un izpilde; finanšu un statistisko
datu vākšana; projektu īstenošanas progresa uzraudzība; projektu īstenošanas pārbaude
pie projekta pieteicēja; finanšu kontrole; atskaišu izvērtēšanas satura atbilstības un
projektu rezultātu ietekmes izvērtēšana; izmaksu atbilstības pārbaude; projektu auditu
organizēšana; neattaisnoto izdevumu atmaksas pieprasījums.
4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana.
Šim nolūkam VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļa piedalās sadarbības
tīkla veidošanā nacionālajā un Eiropas Kopienas līmenī, organizējot un izvērtējot projektu
rezultātus dalībai valorizācijas pasākumos. Valorizācija ietver atbalsta pasākumus, kas
veicina projektu rezultātu izplatīšanu un pielietojumu izglītības sistēmā.
2008. gadā Leonardo da Vinci programmas nodaļa rīkos projektu un projektu
dalībnieku konkursu „Spārni” labākajiem Leonardo da Vinci mobilitātes jeb prakses un
pieredzes apmaiņas projektiem (kuri iesniegti 2005.-2006.g.). Pasākuma mērķis ir uzsvērt
un atzīt projektā iegūtās daudzveidīgās pieredzes. Pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija.
Šāds konkurss tiek rīkots reizi divos gados kopš 2004. gada. Konkurss tiek rīkots
sadarbībā ar IZM, svinīgajā noslēguma pasākumā 2008. gada decembrī diplomus un
balvas pasniegs izglītības un zinātnes ministrs. Ik gadu kvalitātes apbalvošanu rīko arī
Eiropas Komisija, uz kuru Latvija virza tieši „Spārnu” konkursā izvērtētos labākos
projektus.
2008. gadā tiks uzsākta ikgadēja Baltijas valstu sadarbība, rīkojot kopīgu izstādi
EXPRO, kurā aicināti piedalīties arī projektu pieteicēji ar materiāliem u.c. veida
informāciju.
6.4. Darbības virziens: Karjeras atbalsts
Karjeras atbalsta departamenta darbības mērķis ir savas kompetences ietvaros
veicināt karjeras atbalsta pakalpojumu attīstību izglītības sistēmā, koordinēt karjeras
attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu starp izglītības un darba sektoru, veicot
starpinstitūciju Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas, apkopot informāciju par
izglītības iespējām un uzturēt nacionālo datu bāzi www.niid.lv, popularizēt Eiropas
Komisijas karjeras vadības un konsultāciju pakalpojumu politiku un stratēģiju, nodrošināt
informācijas apmaiņu Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance.
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15.tabula
Karjeras atbalsta sistēmas attīstība
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

2009.

2010.

1.1.

Nacionālās izglītības iespēju datu
bāzes uzturēšana

1

1

1

1.2.

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

7 000

8 000

10 000

Iedzīvotāju skaits gadā, kas
saņēmuši e-konsultācijas par
izglītības iespējām Latvijā

780

840

900

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas
Sadarbības padomes darbības
nodrošināšana (pasākumu skaits)

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1

1

1

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Līdzdalība Eiropas Savienības
valstu finansētos pētījumos,
konferencēs vai projektos karjeras
attīstības atbalsta jautājumos
Eiropas Sociālā fonda nacionālo
projektu īstenošana karjeras
izglītības attīstībai

Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

2009.

2010.

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

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

31

31

31

29

1.2.

1.3.

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

1.4.

Līdzdalība izglītības iestāžu darbā

1.5.

Studiju vizīšu un darba grupu
uzņemšana (pasākumu skaits)

4

4

4

3

3

3

2

2-3

2-3

1

1-2

1-2

Karjeras atbalsta funkciju veikšanai izmantotie instrumenti:
1. Informācijas nodrošināšanai:
• Latvijā – nacionālās izglītības iespēju datu bāzes un portāla www.niid.lv
pilnveide, tās savietošana ar Eiropas Komisijas portālu PLOTEUS II (savietošanas
uzsākšanas laiku EK noteiks 2008. gada rudenī);
• Eiropā – informācijas apmaiņa EK informācijas un konsultāciju tīklā
Euroguidance un informācijas aktualizācija EK portālā PLOTEUS, līdz sāks
darboties PLOTEUS II.
2. Informācijas sniegšanai klientiem par izglītības iespējām:
• Iespējas Latvijā (Latvijas klientiem) – NIID.lv e-konsultants;
• Par Eiropu un Eiropai (klientiem no Latvijas par Eiropu, klientiem no Eiropas par
Latviju) – Euroguidance.
3. Atbalsts karjeras izglītības īstenotājiem/konsultantiem/ izglītotājiem:
9 Papildizglītošanas pasākumi (informatīvie un mācību semināri, konferences,
iesaiste starptautiskos projektos, u.tml.) strādājošajiem karjeras atbalsta metodikas
jautājumos:
• Nacionālā līmeņa inovatīvie projekti (ESF un citi pieejamie līdzekļi) –
Projektu ieviešanas nodaļa;
• Eiropas dimensijas popularizēšana (labās prakses piemēri, attīstības tendences)
– Euroguidance.
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9 Atbalsts Karjeras konsultantu izglītotājiem:
• Nacionālā līmeņa inovatīvie projekti (ESF un citi pieejamie līdzekļi) – Projektu
ieviešanas nodaļa;
• Eiropas dimensijas popularizēšana (labās prakses piemēri, attīstības tendences)
– Euroguidance.
9 Jaunu informatīvo un metodisko materiālu izstrāde:
• Nacionālā līmeņa inovatīvie projekti (ESF un citi pieejamie līdzekļi) – Projektu
ieviešanas nodaļa;
• Eiropas dimensija – Euroguidance.
4. Karjeras atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības veicināšana:
• Nacionālajā līmenī – Sadarbības padome sekretariāta funkciju veikšana;
• Starptautiskajā līmenī – Latvijas oficiālais pārstāvis Eiropas Mūžilgas karjeras
atbalsta politikas tīkla projektā (European Lifelong Guidance Policy Network).
5. Atbalsts politikas veidotājiem savas kompetences ietvaros:
• Priekšlikumu sagatavošana karjeras atbalsta jautājumos izglītības nacionālās
politikas, stratēģijas, rīcības plānošanas dokumentiem (pēc IZM pieprasījuma);
• Līdzdalība dažādu IZM pārskatu sagatavošanā;
• Prezentāciju sniegšana IZM, citu institūciju rīkotajos pasākumos.
6. EK granta līgumā paredzēto citu Euroguidance tīkla saistību izpildei (tīkla kopīgu
pasākumu īstenošana – darba grupas, aptaujas, semināri, atbildes uz ienākošajiem
jautājumiem, kopīgi pasākumi ar citiem mobilitāti atbalstošo EK tīklu centriem gan
Latvijā (Eures, Europass, Eurodesk, ENIC/NARIC u.c.), gan Baltijas/Ziemeļvalstīs,
darba programmu un atskaišu gatavošana).
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6.5. Finanšu saistības
16. tabula
VIAA finanšu saistības, 2008. gads
Apakšprogrammas nosaukums/finanšu avoti

Plānotie finanšu līdzekļi
(tūkst. LVL)
2008. gads

Aģentūras darbības nodrošināšana, tai skaitā
Valsts budžeta līdzekļi

2 053
1 402

Ārvalstu finanšu palīdzība

130

Eiropas Savienības fondu 2004.-2006. gada plānošanas
perioda tehniskā palīdzība

301

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai

220

Eiropas programmas Leonardo da Vinci projektu
īstenošanas nodrošināšana

2 000

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā
fonda (ESF) finansējumu

22 521

Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projektu īstenošanu

700

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF)
ieviešanai

n/a

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā
fonda (ESF) finansējumu 2007.-2013. gada
plānošanas periodā
Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu

0

0
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2007.-2013. gada plānošanas periodā
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu
2007.-2013. gada plānošanas periodā

0

Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektu īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā

0

2008. gadā finanšu līdzekļi, kas plānoti apakšprogrammā „Aģentūras darbības
nodrošināšana”, tiks izmantoti visu VIAA darbības virzienu nodrošināšanai.
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VIAA resursu sadalījums pa darbības virzieniem 2008. gadā
17.tabula
VIAA resursu sadalījums
% no
apakšprogrammas
kopējā finanšu
Iesaistīto
apjoma
darbinieku skaits

Darbības virziens
Sadarbības iestādes funkciju
Eiropas struktūrfondu vadībā

nodrošināšana

Leonardo da Vinci programmas īstenošanas
administrēšana
Karjeras atbalsts

83,4

55

9

6

7,6

5

Atbalsta funkcijas VIAA darbības virzienu
nodrošināšanai
Kopā

19
100

85

6.6. Personāla attīstība
Lai 2004.-2006. programmēšanas perioda kulminācijas posmā, 2008. gadā, VIAA
pilnībā spētu nodrošināt ES finanšu līdzekļu administrēšanas funkciju īstenošanu,
izpildītu n+2 prasību un paralēli uzsāktu nākamā 2007.-2013. gada programmēšanas
perioda projektu īstenošanu, 2008. gadā VIAA plāno piesaistīt 15 jaunus darbiniekus.
Līdz 2008. gada beigām ir paredzēts palielināt administrācijas, tehniskā atbalsta un
ESF/ERAF speciālistu skaitu, un tiek plānots, ka kopējais darbinieku skaits aģentūrā
sasniegs 85.
2008. gadā VIAA ar 2007.-2013. gada struktūrfondu apguves perioda finansēto
struktūrfondu projektu vadību nodarbosies 52 ar struktūrfondiem strādājoši darbinieki un
22 darbinieki no atbalsta struktūrvienībām. Ņemot vērā struktūrfondu administrēšanā
nepieciešamo pieredzi un zināšanas, 2007.-2013. gada struktūrfondu apguves perioda
sistēmas VIAA izstrādi un projektu uzraudzību nodrošinās 2004.-2006. gada
struktūrfondu apguves perioda darbā ar projektiem iesaistītie VIAA speciālisti, kā arī
papildus pieņemti jauni darbinieki.
Viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina VIAA efektīvu darbību, ir zinošas,
profesionālas darbinieku komandas veidošana. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams
sistemātiski vadīt, attīstīt un apzināt darbinieku zināšanas un potenciālu gan individuālā,
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gan VIAA līmenī, kā arī nodrošināt apmācības, lai atbalstītu VIAA politiku un stratēģiju
un panāktu efektīvu funkciju izpildi. VIAA darbinieku apmācību 2008.-2010. gadā tiek
plānots īstenot šādos virzienos: projektu vadība un uzraudzība, risku vadība, finanšu
kontrole, iepirkumu jautājumi, darbs stresa situācijās, darbs ar problemātiskajiem
klientiem, kvalitātes vadības sistēmas u.c.
6.7. Komunikācija
2008. gadā paredzēta pāreja uz jauno logo un vizuālo identitāti, tādējādi plānots
īstenot dažādus komunikācijas pasākumus jaunā tēla atpazīstamības nostiprināšanai
sabiedrībā un mērķa grupās.
Balstoties uz straujajām izmaiņām interneta vidē, mērķa grupu pieaugošajām
vajadzībām un aģentūrai piešķirtajām papildu funkcijām ERAF administrēšanā un vadībā,
2008. gadā plānota VIAA mājas lapas būtiska pārstrāde, uzlabojot gan informācijas
struktūru, gan mājas lapas funkcionalitāti.
Paredzot būtisku darbinieku skaita pieaugumu VIAA struktūrvienībās, plānots
īstenot iekšējās komunikācijas auditu un vadlīniju izstrādi, lai uzlabotu iekšējo
komunikāciju, nodrošinātu efektīvu sadarbību un veicinātu darba produktivitāti.
6.8. Starptautiskie projekti
VIAA Karjeras atbalsta departaments koordinē Latvijas līdzdalību Eiropas
Komisijas atbalstītajā Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla (European
Lifelong Guidance Policy Network) izveides projektā, kurā darbojas 28 Eiropas valstis ar
mērķi izstrādāt priekšlikumus nacionālo karjeras attīstības atbalsta sistēmu (KAAS)
pilnveidei, nacionālo KAAS Sadarbības padomju izveidei, balstoties uz atsevišķu valstu
labās prakses piemēriem, kopīgi organizētajiem starpvalstu pētījumiem un problēmu
risinājumu veidiem. Projekts uzsākts 2007. gadā, un tas turpināsies līdz 2010. gadam.
Projektu vada Juvaskilas universitātes (University of Jyväskylä) Izglītības pētniecības
institūts. Latviju projektā pārstāv Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padome,
kuras sastāvā ir pārstāvji no vairākām ministrijām, iestādēm un organizācijām.
6.9. Plānotie pētījumi
2008. gada 4. jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos ar
VIAA par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu
līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta „Valsts izglītības
attīstības aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2010. gada
periodam” (vienošanās nr. VSID/TP/CFLA/08/17/009) kopējās izmaksas – 5 000 000
LVL, ES fondu finansējums – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot
4 250 000 LVL, valsts budžeta finansējums – 15% no attiecināmajām izmaksām,
nepārsniedzot 750 000 LVL.
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Projekta mērķis ir atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, uzraudzību,
kontroli, izvērtēšanu un maksājumu nodrošināšanu, nodrošināt ES fondu projektu atlasi
un vērtēšanu, līgumu/vienošanās slēgšanu, uzraudzību, maksājumu veikšanu un citas ar
ES fondu apguvi saistītas aktivitātes.
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1.pielikums
VIAA organizatoriskā struktūra1

1

VIAA organizatoriskā struktūra uz 2008.gada 1.janvāri
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