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Priekšvārds
Cienījamo lasītāj!
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) ir valsts aģentūra, kas
īsteno valsts politiku Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu, mūžizglītības,
ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk –
EEZ) valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības, zinātnes un
pētniecības jomā, kā arī karjeras atbalsta jautājumos, piedāvājot plašu informācijas un
konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām Latvijā un Eiropā.
Šajā pārskatā apkopota būtiskākā informācija par paveikto 2010. gadā, kas
dod iespēju izvērtēt sasniegtos mērķus, uzdevumu izpildi, kā arī apzināt turpmāk
veicamo. No 2010. gada pārņemot Akadēmisko programmu aģentūras (turpmāk –
APA) funkcijas, VIAA piedāvā gandrīz visu Latvijā pieejamo ārvalstu un valsts
atbalsta spektru izglītības, zinātnes, pētniecības, mūžizglītības un karjeras atbalsta
politikas jomā.
VIAA darbība pārskata periodā bija vērsta uz attīstību, inovācijām un
pārmaiņām, lai uzlabotu iestādes sadarbību ar tiešajiem pakalpojumu saņēmējiem.
Iespēja daudzus savas attīstības un investīciju jautājumus atrisināt vienā iestādē mūsu
klientiem – izglītības un zinātnes sabiedrībai, valsts un pašvaldību iestādēm – sniedz
stabilitāti, rada uzticamību, sekmē jaunu projektu izstrādi un veiksmīgu to īstenošanu.
Pārskatā ietverts ne tikai VIAA darbības novērtējums un informācija par
daudzveidīgajiem darbības virzieniem, bet arī uzstādījumi par sasniedzamajiem
rezultātiem 2011. gadā.

Dita Traidās
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore
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1. Pamatinformācija
1.1. VIAA juridiskais statuss un izveidošanas gads
VIAA ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes
iestāde.
VIAA darbojas saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010. gada 27.
jūlija noteikumiem Nr.705 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”. VIAA
darbība notiek atbilstoši tās stratēģijai un Pārvaldes līgumam, kas noslēgts starp
Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) un VIAA.
1995. gada 10. maijā tika dibināta Profesionālās izglītības attīstības
programmu aģentūra (turpmāk – PIAPA) ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības
politikas un stratēģijas attīstību, koordinējot, plānojot un sagatavojot starptautisko
palīdzības līdzekļu – ES PHARE programmu un projektu – izmantošanu valsts
profesionālās izglītības attīstībai un integrācijai ES. Kopš iestādes dibināšanas
pastāvīgi ir pieaugušas un pilnveidojušās atbildības jomas, un daudzveidīgāka kļuvusi
iestādes darbība.
2004. gada 1. jūlijā tika veikta PIAPA reorganizācija un valsts aģentūras
„Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – PIAA) izveide. PIAA ir
PIAPA funkciju, saistību, tiesību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
2007. gada 1. maijā notika iestādes nosaukuma maiņa uz „Valsts izglītības attīstības
aģentūra”. VIAA struktūru skatieties 1. pielikumā „VIAA organizatoriskā struktūra”.
1.2. VIAA atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni
VIAA atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni ietver valsts
politiku ES struktūrfondu, mūžizglītības, ārvalstu stipendiju un sadarbības
programmu, EEZ valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības,
zinātnes un pētniecības jomā, kā arī karjeras atbalsta jautājumos, piedāvājot plašu
informācijas un konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām, ko
sniedz Latvija un Eiropa. Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem VIAA
atbildībā esošās politikas jomas un darbības virzieni ir šādi:
• nodrošināt sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu administrēšanā
2007.-2013. gada plānošanas periodā:
- ESF atklātas projektu iesniegumu atlases nodrošināšana un
projektu iesniegumu vērtēšana,
- vienošanos/līgumu sagatavošana un noslēgšana ar finansējuma
saņēmējiem,
- ESF un ERAF projektu uzraudzība un kontrole,
- ESF un ERAF projektu iepirkuma plāna pirmspārbaude,
- finanšu līdzekļu plānošana struktūrfondu finansējuma saņēmējiem;
• visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošana Latvijā
(apakšprogrammas: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig;
programmā ietilpst Caurviju programmas Mācību braucieni, kā arī Žana Monē
programma Eiropas integrācijas atbalstam);
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Erasmus Mundus (2009.-2013. gads) – sadarbības un mobilitātes programmas
– īstenošana augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm;
nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) informācijas un
konsultāciju tīklā Euroguidance un Eiropas izglītības informācijas tīklā
Eurydice;
EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu
shēma” apsaimniekošana;
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Stipendiju fonds”
īstenošana;
Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus
Framework Programme īstenošana;
Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbības un
dalībnieku atlases Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām
nodrošināšana;
informācijas sniegšana un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar
citām pasaules valstīm (izņemot EEZ valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;
sadarbība ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju
struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju
piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;
karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības
organizēšana un metodiskā atbalsta sniegšana izglītības karjeras atbalsta
jautājumos;
Nacionālās izglītības iespēju datubāzes NIID.LV uzturēšana;
finanšu līdzekļu piesaiste, uzkrāšana un apsaimniekošana izglītības inovācijas
projektu īstenošanai un mūža stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības
darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā;
ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaistes, atlases un studiju
finansēšanas pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās
izglītības un zinātniskajās institūcijās nodrošināšana;
informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumu veikšana ES ārējās sadarbības
politikas instrumentiem augstākās izglītības jomā;
izglītības starptautisko pētījumu īstenošana;
Latvijas dalības starptautiskajos profesionālās izglītības audzēkņu un
absolventu meistarības konkursos (EuroSkills) nodrošināšana.

1.3. Izmaiņas VIAA darbībā pārskata gada laikā
Saskaņā ar MK 2009. gada 24. septembra rīkojumu Nr.652 „Par valsts
aģentūras „Akadēmisko programmu aģentūra” likvidāciju, to pievienojot Valsts
izglītības attīstības aģentūrai” no 2010. gada VIAA ir APA funkciju, tiesību, saistību,
finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Šāds lēmums tika
pieņemts, lai samazinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, vienlaikus nodrošinot
funkciju īstenošanu un samazinot IZM padotības iestāžu skaitu.
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IZM kompetencē esošo ārvalstu finanšu instrumentu apsaimniekošana, kā arī
starptautiskās sadarbības programmu un projektu īstenošana iepriekš bija sadalīta
starp abām aģentūrām. Tās bija akreditētas EK kā ES Rīcības programmas
mūžizglītības jomā 2007.-2013. gadam apsaimniekotājas, turklāt VIAA ir akreditēta
EK kā ES struktūrfondu vadībā iesaistīta institūcija.
No 2010. gada VIAA, pārņemot APA funkcijas, kļuva par vienas pieturas
aģentūru ES struktūrfondu, ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, EEZ valstu
finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības, zinātnes, pētniecības,
mūžizglītības un karjeras atbalsta politikas jomā, piedāvājot plašu informācijas un
konsultāciju klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām. Tādējādi pārskata
periodā VIAA īstenoja ne vien valsts politiku izglītībā, tālākizglītībā un zinātnē,
sadarbības iestādes funkcijas ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā
izglītībā un zinātnē, nodrošināja Latvijas dalību ES Mūžizglītības programmas
Leonardo da Vinci apakšprogrammā, un EK informācijas un konsultāciju tīklā
Euroguidance, kā tas bija līdz 2009. gadam, bet arī virkni jaunu funkciju (visu VIAA
darbības virzienu uzskaitījumu sk. 1.2. sadaļā).
2. VIAA darbības rezultāti
2.1. Darbības virziens: Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda
finansēto ESF projektu īstenošanas vadība
Darbības virziens „Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda
finansēto ESF projektu īstenošanas vadība” tika īstenots atbilstoši Vienotajā
programmdokumentā un Programmas papildinājumā izvirzītajiem uzdevumiem un
MK 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr.545 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un
grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos” noteiktajām otrā līmeņa
starpniekinstitūcijas tiesībām un pienākumiem. ES struktūrfondu 2004.-2006. gada
plānošanas periodā VIAA kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija strādāja ar prioritātes
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm un apakšaktivitātēm izglītības jomā.
ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas periods
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2008.

2009.

1. tabula

2010.

1. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu vadību un
kontroli 2. līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā apjomā
ESF administrējamo projektu skaits,
par kuriem tiek uzkrāta finanšu un
1.1.
683
683
683
statistiskā informācija VIAA
kompetences jomā
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1.2.

Projektu pārbaužu skaits projektu
īstenošanas vietās

142

0

0*

* 2010. gadā plānotās pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas, jo visa
gada garumā galvenā uzmanība bija veltīta struktūrfondu 2007.-2013. gada
plānošanas perioda projektu vadībai. 2004.-2006. gada plānošanas perioda projektu
pārbaudes plānots veikt 2011. gadā.
2.2. Darbības virziens: Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība (ESF un ERAF)
ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā ir būtiski paplašinātas
VIAA darbības jomas un funkcijas. VIAA administrē ne tikai izglītības, bet arī
zinātnes projektus gan ESF, gan ERAF finansējuma ietvaros:
• 1. darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF),
• 2. darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (ERAF),
• 3. darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (ERAF).
Pārskata periodā VIAA veica 2007.-2013. gada plānošanas perioda ESF un
ERAF līdzfinansēto aktivitāšu vienošanās/līguma tekstu sagatavošanu, kā arī
izstrādāja ESF un ERAF aktivitāšu projektos veikto izdevumu un sasniegto rezultātu
attaisnojošo dokumentu sarakstus, kā arī veica progresa ziņojumu, atskaišu,
maksājumu pieprasījumu veidlapu aktualizēšanu atbilstoši katras konkrētās
aktivitātes specifikai un prasībām saskaņā ar atbilstošajos MK noteikumos par
aktivitātes ieviešanu noteikto. VIAA pārskata periodā veikusi 304 iepirkumu plānu
izskatīšanu (ESF un ERAF projekti).
Pārskata periodā VIAA piedalījās ES struktūrfondu 2007.-2013. gada
plānošanas perioda aktivitāšu MK noteikumu sagatavošanas procesā, sniedzot
komentārus un priekšlikumus IZM.
VIAA darbinieki ir piedalījušies novērotāju statusā IZM rīkotājās projektu
iesniegumu
vērtēšanas
sēdēs.
Sniegts
atbalsts
IZM,
sagatavojot
komentārus/ieteikumus par IZM sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem projektu
iesniedzējiem, ka arī izstrādāti metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem par
projektu īstenošanas jautājumiem.
Pārskata periodā tika nodrošinātas individuālas konsultācijas pa tālruni, epastu un VIAA telpās finansējuma saņēmējiem projektu ieviešanas, uzraudzības un
finanšu kontroles jautājumos.
ESF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2009.

2. tabula

2010.
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1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ESF
administrēšanas ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
Izsludinātās atklātās projektu iesniegumu atlases
1.2.
Vērtēšanas komisiju sēžu skaits

3
47

0
2

1.3.
Pieteikto un izvērtēto ESF projektu skaits
503
1.4.
Noslēgto līgumu skaits
94
2. Nodrošināt ESF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu
vadību un kontroli sadarbības iestādes deleģētajā apjomā
ESF administrējamo projektu skaits (projektu
2.1.
skaits, par kuriem tiek uzkrāta finanšu un
statistiskā informācija VIAA kompetences
92
jomā)
Projektu pārbaužu skaits projektu īstenošanas
2.2.
vietās
2
Iesniegto maksājuma pieprasījumu un ziņojumu
2.3.
skaits
23
Iesniegto progresa pārskatu skaits
2.4.
21

0
41

2.5.

Veikto līgumu grozījumu skaits

71

138
24
351
344
274

2010. gadā nebija plānotas ESF atklātas projektu iesniegumu atlases, savukārt
vērtēšanas komisijas pabeidza iepriekšējā gadā projektu iesniegumu atlašu laikā
iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanu.
ERAF ieviešanas īstenošana
struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periods
Nr.p.k.
Rezultatīvie rādītāji
2009.
1. Nodrošināt skaidru, caurredzamu un efektīvu ERAF
administrēšanas ieviešanu VIAA kā sadarbības iestādē
1.1.
Noslēgto līgumu skaits
230
2. Nodrošināt ERAF ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, finanšu
vadību un kontroli sadarbības iestādes deleģētajā apjomā
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

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

3. tabula

2010.

298

230

529

37

129

115

601

112

600
9

293

621

2010. gada decembrī VIAA sāka divu profesionālajai izglītībai nozīmīgu
projektu īstenošanu.
ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr.
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) VIAA ir izstrādājusi un īsteno kopā ar
četriem sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts
dienestu. Projekta īstenošanas gaitā līdz 2013. gada beigām plānots pārskatīt
profesionālās izglītības saturu, piemērojot to veiktajiem tautsaimniecības nozaru
izpētes rezultātiem, izveidojot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru, pārskatot
profesiju standartus nozarēs un aktualizējot specializāciju pamatprasības. Ne mazāk
svarīgs uzdevums projektā ir ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas
sistēmas iedibināšana.
ESF projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un
kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr.
2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) sadarbībā ar Tieslietu ministrijas
Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 25 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā līdz
2013. gada septembrim plānots sagatavot tautsaimniecībā pieprasītus speciālistus
dažādās izglītības programmās vidējā izglītības pakāpē. Projekta divas galvenās
aktivitātes ir profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešiem pēc
vidusskolas beigšanas, kā arī pamatprasmju un kompetenču apguves īstenošana
sociālai atstumtībai pakļautajai sabiedrības daļai ieslodzījuma vietās. Jauniešiem, kas
pēc vidējās izglītības iegūšanas nav spējuši iestāties augstskolās un nav arī atraduši
darbu, profesionālās izglītības iestādes piedāvās iespējas apgūt otrā profesionālās
kvalifikācijas līmeņa profesijas viena gada laikā vai trešā profesionālās kvalifikācijas
līmeņa profesijas pusotra gada laikā. Savukārt ieslodzījuma vietās projekta ietvaros
tiks piedāvātas iespējas apgūt vispārējās pamatprasmes – lasīt, rakstīt, rēķināt, kā arī
piedalīties karjeras izglītības pasākumos, apgūt profesionālās tālākizglītības
programmas kvalifikācijas ieguvei un profesionālās pilnveides programmas. Plānots,
ka tādējādi profesionālo kvalifikāciju iegūs 2000 izglītojamo, bet izglītojošos
pasākumos ieslodzījuma vietās tiks iesaistīti 300 cilvēku, sekmējot viņu ātrāku
integrāciju darba tirgū un nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi
profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.
2.3. Darbības virziens: ES Mūžizglītības programmas īstenošana Latvijā
Saskaņā ar MK 2009. gada 24. septembra rīkojumu Nr.652 „Par valsts
aģentūras „Akadēmisko programmu aģentūra” likvidāciju, to pievienojot Valsts
izglītības attīstības aģentūrai” no 2010. gada VIAA ir APA funkciju, tiesību, saistību,
finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Tādējādi no 2010. gada
VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu
Latvijā (apakšprogrammas: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig;
programmā ietilpst Caurviju programmas Mācību braucieni, kā arī Žana Monē
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programma Eiropas integrācijas atbalstam). Mūžizglītības programma sniedz iespēju
iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt
intelektuālo attīstību un celt vispārējo un profesionālo zināšanu līmeni.
2.3.1. Leonardo da Vinci programma
No 2007. gada Leonardo da Vinci programma ir iekļauta ES Mūžizglītības
programmā un ietver visus izglītības veidus un līmeņus. Leonardo da Vinci
programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un
programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas
apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus.
2010. gadā turpinājās pieci Leonardo da Vinci 2008. gada inovāciju pārneses
projekti un seši 2009. gada inovāciju pārneses projekti. Gala maksājumi veikti
četriem 2007. gada projektiem un vienam 2008. gada projektam. 2010. gadā darbu
uzsāka četri inovāciju pārneses projekti. VIAA 2010. gadā nodrošinājusi 19 inovāciju
pārneses projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību.
2010. gadā darbību turpinājuši 18 2008. gada mobilitātes projekti, 42 2009.
gada un 54 2010. gada mobilitātes projekti. Mobilitātes projektu konkursā 2010. gadā
tika apstiprināti 102 projekti.
2010. gadā īstenots 51 sagatavošanas vizītes projekts.
2010. gadā veikta 353 mobilitātes, inovāciju pārneses, partnerības un
sagatavošanas vizītes projektu pieteikuma administratīvā vērtēšana.
Mobilitātes jeb pieredzes apmaiņas un prakses projektos 2010. gadā kopumā
ES finansējumu saņēmuši un piedalījušies 420 profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi un pasniedzēji, dažādu uzņēmumu personālu daļu menedžeri un darbinieki,
karjeras konsultanti un citi ar profesionālās izglītības jomu saistīti darbinieki 2008.,
2009. un 2010. gadā apstiprināto projektu ietvaros.
2010. gada 3. decembrī pirmo reizi Latvijā notika ES Mūžizglītības un
Nordplus programmu projektu rezultātu izstāde, semināri un pieredzes apmaiņas
pasākums Baltic Expro 2010. To rīkoja VIAA sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas
kolēģiem, un tajā ar savu starptautisko pieredzi dalījās vairāk nekā 50 Comenius,
Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Nordplus programmu
projekti no trīs Baltijas valstīm.
Visu gadu noritējusi aktīva sadarbība ar dažādiem plašsaziņas līdzekļiem,
sabiedrībai regulāri sniegta informācija un intervijas.
4. tabula
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras funkciju
nodrošināšana
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Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2009.

2010.

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

Īstenoto
skaits

1.2.
1.3.

informatīvo

pasākumu

11

11

Izstrādāto un publicēto
informatīvo materiālu skaits

6

1

Uzturēta un pilnveidota mājas
lapas sadaļa par Leonardo da Vinci

1

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu
pieteikumu skaits

259

353

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu
pieteikumu skaits

157

164

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

405

268

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

26

29

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

3

9

2.3.2. Comenius programma
Līdz 2010. gada 31. jūlijam turpinājās 54 Comenius daudzpusējās un piecas
divpusējās partnerības, kas sāka darbu 2008. gadā. Šīs 59 partnerības iesniedza gala
atskaites līdz 31. septembrim. VIAA veica atskaišu tehnisko un saturisko izvērtēšanu
un veica gala maksājumus. Šo projektu aktivitātēs iesaistījās 928 pedagoģiskie
darbinieki un 6 839 skolu audzēkņi, savukārt mobilitātēs devās 721 pedagogs un 598
audzēkņi. 2010. gadā turpinājās 59 daudzpusējās, četras divpusējās un piecas Regio
partnerības, kas darbu sāka 2009. gadā. 2010. gadā Comenius partnerību konkursā
tika apstiprinātas 59 Comenius daudzpusējās, trīs divpusējās un piecas Regio
partnerības. Apstiprināto skolu partnerību ietvaros plānotas 1 326 mobilitātes.
2009. un 2010. gada projektiem tika veikti uzraudzības un pārbaužu
pasākumi.
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Comenius profesionālās pilnveides aktivitātē apstiprinātas 129 individuālās
stipendijas. 2010. gadā notikušas 120 profesionālās pilnveides mobilitātes.
Comenius asistentūras aktivitātē tika saņemtas un izvērtētas 10 atskaites no
2009./2010. m.g. stipendiātiem; apstiprinātas deviņas stipendijas 2010./2011. m.g.
Comenius skolēnu individuālās mobilitātes aktivitātē apstiprinājumu guvušas
piecas skolas. Šī finansējuma ietvaros individuālajās mobilitātēs (3 vai 4 mēneši)
dodas 12 skolēni.
2010. gada Comenius finansējuma ietvaros īstenota 41 sagatavošanas vizīte.
22 dalībnieki apmeklēja Nacionālo aģentūru organizētos kontaktseminārus, 17 devās
vizītēs pie potenciālajiem projektu partneriem.
Projektu kvalitātes veicināšanas nolūkā visās Comenius aktivitātēs tika
īstenoti finansējuma saņēmēju uzraudzības semināri. Comenius partnerībām šādi
semināri notika arī reģionos (Jelgava un Valmiera) un noteiktam izglītības iestāžu
veidam, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā.
Kopumā 2010. gadā liela vērība tika pievērsta izglītības iestāžu informēšanai
par Comenius programmas aktivitātēm, nacionālajām prioritātēm un pieteikumu
iesniegšanas noteikumiem. Par Comenius informācija sniegta ne vien izstādes Skola
2010 stendā, bet arī dažādos informatīvos semināros, kas notika gan Rīgā, gan
reģionos sadarbībā ar reģionālajām bibliotēkām un citiem sadarbības partneriem, kā
arī starptautiskās projektu izstādes Baltic Expro 2010 laikā.
5. tabula

Comenius programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2010.

1. Sabiedrības informēšana par Comenius piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

22

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

5

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Comenius

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

537

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu

251
13

skaits
3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

410

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

6

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

13

2.3.3. Erasmus programma
2010. gadā turpinājās 37 Latvijas augstskolu Erasmus mobilitāšu aktivitāšu
īstenošana 2009./2010. akadēmiskā gada ietvaros.
2010. gadā noslēgti 33 līgumi ar Latvijas augstskolām par valsts budžeta
papildu finansējumu Erasmus mobilitātes aktivitāšu īstenošanai 2009./2010.
akadēmiskā gada pavasara semestrī.
2010. gadā tika īstenoti četri 2009./2010. akadēmiskā gada ietvaros atbalstītie
Erasmus programmas intensīvo programmu projekti.
2010. gadā tika īstenoti divi 2009./2010. akadēmiskā gada ietvaros atbalstītie
Erasmus programmas Erasmus intensīvo valodas kursu projekti.
2010. gada projektu konkursā par Erasmus programmas mobilitātes aktivitāšu
īstenošanu 2010./2011. akadēmiskajā gadā tika saņemti 37 Latvijas augstskolu
pieteikumi. Par visu šo projektu īstenošanu noslēgti līgumi.
2010. gada projektu konkursā par Erasmus programmas Erasmus intensīvo
valodas kursu aktivitāšu īstenošanu 2010./2011. akadēmiskā gada ietvaros tika
saņemti divi projektu pieteikumi no divām Latvijas augstskolām. Abi iesniegtie
projektu pieteikumi atbalstīti.
2010. gada projektu konkursā par Erasmus programmas intensīvo programmu
projektu īstenošanu 2010./2011. akadēmiskā gada ietvaros tika saņemti pieci Latvijas
augstskolu pieteikumi. Tika atbalstīti visi iesniegtie projektu pieteikumi.
VIAA 2010. gadā nodrošināja 70 Erasmus apakšaktivitātes mobilitātes
projektu, četru Erasmus intensīvo programmu projektu un divu Erasmus intensīvo
valodu kursu projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību par 2009./2010.
akadēmisko gadu (37 līgumi par EK finansējumu un 33 līgumi par valsts budžeta
papildu finansējumu 2009./2010. akadēmiskā gada pavasara semestra mobilitātes
aktivitāšu īstenošanai).
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VIAA 2010. gadā nodrošināja 105 Erasmus programmas mobilitātes
aktivitātes projektu, 10 Erasmus intensīvo programmu projektu un četru Erasmus
intensīvo valodu kursu projektu administrēšanu, kontroli un uzraudzību par
2010./2011. akadēmisko gadu (37 līgumi par EK finansējumu un 68 līgumi par valsts
budžeta papildu finansējumu 2010./2011. akadēmiskā gada pavasara semestra
mobilitātes aktivitāšu īstenošanai, pieci līgumi par EK finansējumu Erasmus
intensīvo programmu projektu īstenošanai, pieci līgumi par valsts budžeta papildu
finansējumu Erasmus intensīvo programmu projektu īstenošanai, divi līgumi par EK
finansējumu Erasmus intensīvo valodas kursu īstenošanai un divi līgumi par valsts
budžeta papildu finansējumu Erasmus intensīvo valodas kursu īstenošanai).
2010. gadā veikta 45 Erasmus programmas mobilitātes aktivitāšu, Erasmus
intensīvo programmu un Erasmus intensīvo valodu kursu projektu pieteikuma
administratīvā vērtēšana.
2010. gadā veikta finansējumu saņēmēju sistēmas un finanšu pārbaude trīs
Latvijas augstskolās, tematiskās uzraudzības vizītes trīs Latvijas augstskolās (divas
vizītes par mobilitātes aktivitātes īstenošanu un viena vizīte par Erasmus intensīvo
programmu un Erasmus intensīvo valodu kursu īstenošanu), finanšu dokumentācijas
pārbaude vienā Latvijas augstskolā un aktivitātes gala atskaitei pievienoto dokumentu
detalizētā pārbaude par 12 Latvijas augstskolām par 2008./2009. akadēmiskā gada
līgumu izpildi.
6. tabula

Erasmus programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2010.

1. Sabiedrības informēšana par Erasmus piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

7

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

3

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Erasmus

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

45

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

45

3. Projektu vadība
15

3.1.

3.2.

Administrējamo projektu skaits

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

119 (2010. gada
projektu konkurss)
76 (2009. gada
projektu konkurss)
19

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

1

2.3.4. Grundtvig programma
2010. gadā tika saņemti un apstiprināti pieteikumi visās septiņās Grundtvig
programmas aktivitātēs.
2010. gadā tika saņemti 69 pieaugušo izglītības organizāciju pieteikumi
Grundtvig programmas mācību partnerību aktivitātē (divgadīgi sadarbības projekti).
21 (32%) pieteikums tika apstiprināts.
Aktivitātē „Darbnīcas” tika saņemti 33 pieaugušo izglītības organizāciju
iesniegtie projektu pieteikumi darbnīcu organizēšanai Latvijā. Atbalstīti seši (18%)
pieteikumi.
Aktivitātē „Senioru brīvprātīgā darba projekti” (divgadīgi sadarbības projekti)
tika saņemts viens pieaugušo izglītības organizācijas pieteikums, kas arī tika
apstiprināts.
Aktivitātē „Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide” tika
saņemti 76 pieaugušo izglītības darbinieku iesniegtie pieteikumi, bet finansējums tika
piešķirts 10 (13%) individuālajiem pieteicējiem.
Aktivitātē „Vizītes un apmaiņas braucieni” tika saņemti 22 pieaugušo
izglītības darbinieku iesniegtie pieteikumi, atbalstīti četri (18%) individuālie
pieteikumi.
Aktivitātē „Asistentūras” tika saņemti trīs pieaugušo izglītības darbinieku
iesniegtie pieteikumi. Atbalstīts viens pieteikums (33%).
Aktivitātē „Sagatavošanas vizītes” tika saņemti 20 pieaugušo izglītības
organizāciju iesniegtie pieteikumi, atbalstīti četri pieteikumi (20%).
2010. gadā tika veikta 2009. gadā uzsākto 25 Grundtvig mācību partnerību
projektu administrēšana. Projekti tiks īstenoti līdz 2011. gadam.
2010. gadā tika noslēgtas 18 Grundtvig mācību partnerības, kas bija uzsāktas
2008. gadā.
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2010. gadā tika veikta senioru brīvprātīgā darba projekta, kas uzsākts 2009.
gadā, administrēšana.
7. tabula

Grundtvig programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2010.

1. Sabiedrības informēšana par Grundtvig piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

13

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Grundtvig

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

204

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

46

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

91

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

4

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

26

2.3.5. Caurviju programmas Mācību braucieni
2010. gadā Caurviju programmas Mācību braucienu programmā bija divi
pieteikumu iesniegšanas termiņi stipendiātiem un viens pieteikumu iesniegšanas
termiņš 2011./2012. m.g. kataloga priekšlikumiem. Saņemti 35 pieteikumi 1.
pieteikumu kārtā un 45 pieteikumi 2. pieteikumu kārtā Mācību braucienu
stipendijām, apstiprināta 31 stipendija. 2010. gada pirmajā pusē turpinājās braucieni,
kuros devās 2009. gada stipendiāti. 2010. gadā noslēgti 29 stipendijas līgumi,
saņemtas 33 gala atskaites, kuras izvērtētas un veikti gala maksājumi.
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2010. gadā liela vērība tika pievērsta mērķgrupu informēšanai par Mācību
braucienu programmu, pieteikumu iesniegšanas kārtību un termiņiem. Informatīvi
semināri notika gan Rīgā, gan reģionos sadarbībā ar reģionālajām bibliotēkām, kā arī
starptautiskās projektu izstādes Baltic Expro 2010 laikā. Informatīvas sesijas notika
arī IZM pakļautībā esošajās iestādēs, kas līdz šim programmā bijušas neaktīvas.
2011./2012. gada katalogam saņemti trīs priekšlikumi, kuri nosūtīti
CEDEFOP kataloga veidošanai.
8. tabula

Mācību braucienu programmas darbības
nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2010.

1. Sabiedrības informēšana par Mācību braucienu piedāvātajām iespējām un
projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

11

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Mācību braucieniem

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

83

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

34

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

41

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

2.3.6. Žana Monē (Jean Monnet) programma
Žana Monē programma ir centralizēta programma, kuru administrē EK
Audiovizuālā, kultūras un izglītības aģentūra. Savukārt VIAA sagatavo un sniedz
informāciju Latvijas augstskolām par iespēju piedalīties programmā.
9. tabula
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Žana Monē programmas darbības
nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2010.

1. Sabiedrības informēšana par Žana Monē programmas piedāvātajām
iespējām un projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

1

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

0*

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Žana Monē programmu

1

* Informatīvos materiālus par Žana Monē programmu gatavo EK Audiovizuālā,
kultūras un izglītības aģentūra. Izstādē Skola 2010 un Erasmus koordinatoru
semināros ir izplatīti Žana Monē programmas veiksmes stāsti.
2.4. Darbības virziens: Erasmus Mundus un Tempus sadarbības un mobilitātes
programmas īstenošana augstākajā izglītībā
2010. gadā VIAA izveidoja un pilnveidoja sadaļu mājas lapā par Erasmus
Mundus un Tempus programmām.
2010. gadā VIAA piedalījās divu starptautisku projektu īstenošanā Erasmus
Mundus programmas ietvaros – projekts „Erasmus Mundus Active Participation 1”
un projekts „Asemundus”. Informācija par projektiem un to aktivitātēm ir ievietota
VIAA mājas lapā.
2010. gadā VIAA piedalījās starptautiska projekta pieteikuma sagatavošanā
iesniegšanai EK „Erasmus Mundus Active Participation 2”. Projekta ietvaros
organizēti četri apmācību semināri 2011.-2012. gadam, t.sk. viens seminārs Latvijā.
2010. gadā tika nodrošināta informācijas sniegšana par Latvijas augstskolu
dalību Erasmus Mundus un Tempus programmā konferences „Boloņas process –
augstākās izglītības internacionalizācija un formālās izglītības atzīšana” darba grupā
„Latvijas dalība starptautiskajos projektos (Erasmus Mundus, EMAP). Mobilitātes
plusi un mīnusi”.
2010. gadā tika nodrošināta VIAA pārstāvju dalība Erasmus Mundus un
Tempus programmu informatīvajās dienās, ko organizēja EK.
2.5. Darbības virziens: EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un
„Stipendiju grantu shēma” apsaimniekošana
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2.5.1. „Stipendiju grantu shēma”
„Stipendiju grantu shēmas” ietvaros 2010. gadā:
• īstenoti 127 apakšprojekti studentu, izglītības darbinieku, skolotāju asistentu
mobilitātēs;
• pastāvīgi veikta iesniegto starpposma un noslēguma pārskatu pārbaude un
apstiprināšana, sagatavoti 303 avansa un gala maksājumi;
• 2010. gada 30. martā izsludināts kārtējais (pēdējais) konkurss „Stipendiju
grantu shēmas” izglītības darbinieku mobilitātē;
• organizētas 7 konsultāciju dienas;
• saņemti un administratīvi izvērtēti 109 apakšprojektu iesniegumi;
• 102 apakšprojektu iesniegumi nodoti kvalitatīvai izvērtēšanai (14 eksperti);
• vērtēšanas komisijas sēdē 2010. gada 6. jūlijā izglītības darbinieku mobilitātē
finansēšanai apstiprināti 27 apakšprojektu iesniegumi, finansējuma
nepietiekamības dēļ noraidīti 73 apakšprojektu iesniegumi, kvalitātes
neatbilstības dēļ noraidīti 2 apakšprojektu iesniegumi;
• 2010. gada 21. oktobrī, izmantojot atgūto nepamatoti izmaksāto finansējumu
2580,00 eiro apmērā, 2010. gada 30. marta izsludinātā konkursa ietvaros tika
apstiprināti vēl divi apakšprojektu iesniegumi, kas kvalitatīvajā vērtēšanā
saņēmuši nākamos augstākos vērtējumus, bet 2010. gada 6. jūlijā tika noraidīti
nepietiekama finansējuma dēļ;
• sagatavots un iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk –
CFLA) Project Interim Report (PIR) Nr.5 un Nr.6, abi apstiprināti;
• izstrādāta un apstiprināta „Stipendiju grantu shēmas” vadības nodrošināšanas
kārtība;
• izstrādāts un apstiprināts „Stipendiju grantu shēmas” apakšprojektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas izveides un darbības kārtības nolikums;
• sadarbībā ar IZM sagatavoti grozījumi MK 25.03.2008. noteikumos Nr. 209,
grozījumi pieņemti 2010. gada 23. martā (Nr. 278);
• pastāvīgi veikta apakšprojektu īstenotāju konsultēšana (pa tālruni, e-pastā);
• sagatavota informācija Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) par plānotajiem
grantu shēmas publicitātes pasākumiem 2010. gada 4. ceturksnī un 2011. gadā;
• sagatavota statistiskā, publicitātes un projektu īstenošanas informācija
(iesniegta FM) uzraudzības ziņojumam;
• sagatavotas un nodrukātas divas informatīvās plāksnes;
• sākts darbs pie grantu shēmas noslēguma konferences plānošanas un
reprezentatīvo materiālu sagatavošanas;
• notikusi grantu shēmas vecākās projektu vadītājas dalība mācību seminārā par
neatbilstību un krāpšanas novēršanu projektos Berlīnē (Vācijā).
2.5.2. Grantu shēma „Akadēmiskie pētījumi”
Grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” ietvaros 2010. gadā:
• janvārī – martā turpināta 17 apakšprojektu īstenošana, aprīlī – 16 apakšprojektu
īstenošana, maijā – septembrī turpināta 15 apakšprojektu īstenošana, septembrī
noslēgušies 4 apakšprojekti, oktobrī noslēgušies 11 apakšprojekti;
• parakstīti līguma grozījumi vienam apakšprojektam par īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
20

• sagatavoti un iesniegti CFLA Project Interim Report (PIR) Nr.3, Nr.4, Nr.5,
apstiprināti PIR Nr.3, Nr.4 un Nr.5;
• precizēta apakšprojekta starpposma progresa pārskata veidlapa, izstrādāta
apakšprojekta noslēguma pārskata veidlapa;
• izstrādāts apakšprojektu ietvaros veikto izdevumu apliecinošo dokumentu
saraksts, iepirkumus apliecinošo dokumentu saraksts;
• apakšprojektu īstenotājiem sniegta informācija par pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN) attiecināmības nosacījumiem apakšprojektu ietvaros;
• saņemti un izvērtēti 10 PVN pārskati, pieprasīta precizēta un papildinoša
informācija, nosūtīti 10 PVN pārskati uz Valsts ieņēmumu dienestu, no kā
saņemti 5 atzinumi;
• saņemti 63 apakšprojektu īstenošanas starpposma progresa ziņojumi, izvērtēti
53;
• saņemti 13 finansējuma pieprasījumi, veikti starpposma avansa maksājumi 13
apakšprojektiem;
• saņemti 17 apakšprojektu īstenošanas noslēguma ziņojumi (turpmāk – NZ),
izvērtēti un apstiprināti 7 apakšprojektu īstenošanas NZ;
• veiktas 8 pārbaudes apakšprojekta īstenošanas vietās (pēc NZ izvērtēšanas);
• veikti 7 apakšprojektu noslēguma maksājumi;
• apstiprināti VIAA iekšējie noteikumi „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” (LV0015)
ieviešanas nodrošināšanas kārtība” – saskaņoti ar IZM 03.09.2010.,
apstiprinātas pārbaudes lapu veidlapas;
• pastāvīgi veikta apakšprojektu īstenotāju konsultēšana (pa tālruni, e-pastā),
atbilžu vēstuļu sagatavošana, grozījumu pieprasījumu izskatīšana;
• sagatavota informācija FM par plānotajiem grantu shēmas publicitātes
pasākumiem 2010. gada 4. ceturksnī un 2011. gadā;
• sagatavota statistiskā, publicitātes un projektu īstenošanas informācija
(iesniegta FM) uzraudzības ziņojumam;
• sagatavotas un nodrukātas 20 informatīvās plāksnes, tās nodotas finansējuma
saņēmējiem izvietošanai apakšprojektu īstenošanas vietās;
• sākts darbs pie grantu shēmas noslēguma konferences plānošanas un
reprezentatīvo materiālu sagatavošanas.
2.6. Darbības virziens: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu
shēmas „Stipendiju fonds” īstenošana
2.6.1. Latvijas – Šveices sadarbības programmas Stipendiju fonds (Sciex NMSch)
2010. gadā:
• reģistrēts domēns www.sciex.lv, operacionāla e-pasta adrese: Latvia@sciex.ch;
• parakstīts Saprašanās memorands (Memorandum of Understanding) starp
Šveices Stipendiju fonda starpniekinstitūciju CRUS (Rectors’ Conference of the
Swiss Universities) un Šveices Stipendiju fonda koordinējošo iestādi Latvijā –
VIAA;
• 1. septembrī CRUS izsludināja pirmo Šveices Stipendiju fonda konkursu
Latvijai ar pieteikšanās termiņu 1. novembris;
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• VIAA nodrošinājusi informācijas izplatīšanu par izsludināto konkursu – VIAA
mājas lapā, IZM un FM (Latvijas – Šveices sadarbības programmas) mājas
lapās, izplatīta preses relīze, publikācijas, sniegta informācija e-pastā, seminārā
reģionu pārstāvjiem u.c.;
• noticis vienas dienas darba seminārs ar CRUS pārstāvi (16.09.2010.) Rīgā, kurā
piedalījās VIAA un IZM pārstāvji;
• sagatavota prezentācija par Stipendiju fonda piedāvātajām iespējām,
organizētas piecas konsultāciju dienas (21., 28. septembrī un 5., 12., 19.
oktobrī);
• organizēts informatīvs seminārs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes
Doktorantūras skolu;
• 28. oktobrī notikusi VIAA Šveices Stipendiju fonda kontaktpersonas dalība
CRUS organizētā mācību seminārā Bernē (Šveicē);
• konsultēti potenciālie pieteikumu iesniedzēji un interesenti – pa tālruni, atbildot
e-pastā, klātienē;
• sagatavota un saskaņota ar IZM Latvijas punktu piešķiršanas (scoring)
veidlapa;
• konkursam noslēdzoties, no Latvijas CRUS saņēma 5 projektu iesniegumus;
VIAA veica projektu iesniegumu administratīvās atbilstības pārbaudi; pēc
konstatēto nepilnību novēršanas par administratīvi atbilstošiem CRUS atzina
visus 5 projektu iesniegumus no Latvijas, tie nodoti punktu piešķiršanai un
vērtēšanai Šveicē, kā arī punktu piešķiršanai Latvijā – nosūtošajām institūcijām
(punktu piešķiršanai 3 kritērijos) un Latvijas Zinātnes padomes nominētiem
ekspertiem (punktu piešķiršanai 1 kritērijā);
• sagatavots un izdots informatīvs buklets (latviešu valodā) par Šveices
Stipendiju fonda piedāvātajām iespējām.
2.6.2. Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēma „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā”
2010. gadā:
• sadarbībā ar IZM sagatavots projekta iesniegums grantu shēmai „Šveices
pētnieku aktivitātes Latvijā”, kuru plānots sākt 2011. gada 1. jūlijā;
• 10. decembrī projekta iesniegums ir apstiprināts Latvijas – Šveices sadarbības
programmas Vadības komitejā un iesniegts apstiprināšanai Šveices vēstniecībā.
2.7. Darbības virziens: Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības
programmas Nordplus Framework Programme īstenošana
2010. gadā:
• notikusi dalība piecos semināros, prezentējot Nordplus ietvarprogrammu;
• organizēta konsultāciju diena VIAA telpās;
• notikusi dalība izstādē Skola 2010;
• notikusi dalība starptautiskajā projektu izstādē Baltic Expro 2010;
• publicēti sludinājumi par 2010. gada konkursa projektu pieteikumu
iesniegšanas termiņu – 2010. gada 1. marts;
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veikta projektu pieteicēju konsultēšana par projektu pieteikumu sagatavošanu
un iesniegšanu;
veikta 61 saņemtā pieteikuma izvērtēšana visās četrās Nordplus programmās;
notikusi dalība vērtēšanas sanāksmēs un priekšlikumu sagatavošana
programmu komitejām lēmuma pieņemšanai par projektu finansēšanu;
sagatavota un sniegta informācija publicēšanai Nordplus mājas lapā par labās
prakses projektu;
sludinājumu publicēšana par 2010. gada sagatavošanās vizīšu pieteikumu
Nordplus Jauniešu un Pieaugušo programmā iesniegšanas termiņu – 2010.
gada 1. oktobris;
sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes ekspertu un VIAA un IZM
pārstāvju dalību organizēts izvērtēšanas seminārs Nordplus ietvarprogrammas
projektiem;
organizēts seminārs par Nordplus Pieaugušo un Jauniešu programmas
sagatavošanās vizīšu projektu pieteikumu aizpildīšanu;
aktualizēti, sagatavoti un izdoti pieci bukleti: „Nordplus Augstākās izglītības
programma”, „Nordplus Pieaugušo programma”, „Nordplus Jauniešu
programma”, „Nordplus Horizontālā programma” un „Nordplus
ietvarprogramma”;
sagatavoti un nodrukāti Nordplus piezīmju bloknoti un semināru mapes;
notikusi dalība ietvarprogrammas administratoru darba sanāksmē par paveikto
un darāmo 2011. gada projektu pieteikumu posmam;
izsludināta pieteikšanās Nordplus Pieaugušo programmas projektu rakstīšanas
semināram Dānijā;
bijusi regulāra interesentu konsultēšana par projektu sagatavošanas iespējām
un projektu īstenošanu (personiski, pa tālruni un e-pastā).

2.8. Darbības virziens: Ārvalstu stipendiju administrēšana
2010. gadā:
• publicēts sludinājums Latvijas laikrakstā („Diena”), 4 sludinājumi interneta
vietnēs (VIAA, IZM, Latvijas Universitātes, portālā „Studentnet”), kā arī
apkopota un izsūtīta informācija Latvijas augstskolām par 16 ārvalstu
stipendijām (Čehija, Flandrija, Valonija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Ķīna,
Lietuva, Ungārija, Vācija, Dānija, Īslande, Meksika, Šveice, Austrija,
Taivāna) un 3 fondu stipendijām;
• VIAA un IZM mājas lapā publicēti 28 sludinājumi par ārvalstu valdību, fondu
u.c. stipendiju konkursiem, kā arī 6 sludinājumi par studiju iespējām ārvalstīs;
• vispārīgās informācijas par ārvalstu stipendijām pastāvīga aktualizēšana
VIAA un IZM mājas lapā;
• informācijas par ārvalstu stipendijām sagatavošana izstādei Skola 2010;
• 12 ārvalstu stipendiju pieteikumu administratīvā izvērtēšana: Čehija (divu
veidu stipendijas), Grieķija, Ķīna, Lietuva (divu veidu stipendijas), Flandrija,
Valonija, Ungārija, Igaunija (divu veidu stipendijas), Meksika;
• kandidātu atlases organizēšana un piedalīšanās izvērtēšanas komisijas darbā –
9 ārvalstu stipendijas: Ķīna, Čehija (divu veidu stipendijas), Grieķija, Lietuva
(divu veidu stipendija), Flandrija, Valonija, Igaunija;
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sagatavoti un ievietoti VIAA mājas lapā, kā arī IZM un Latvijas Universitātes
mājas lapā 7 sludinājumi – par papildu pieteikšanos uz Čehijas valdības
stipendiju, par Čehijas valdības stipendiju vasaras skolai, Ungārijas valdības
stipendiju, Slovākijas valdības stipendiju, Izraēlas valdības stipendiju, Dānijas
valdības stipendiju un Īslandes valdības stipendiju; informācija par šīm
stipendijām nosūtīta Latvijas augstskolām;
sagatavoti un ievietoti VIAA mājas lapā 6 studentu pieredzes stāsti par
ārvalstīs pavadīto studiju laiku un ieguvumiem vasaras skolās;
Čehijas valdības stipendijas papildu kandidātu vērtēšana pēc iesniegtajiem
dokumentiem;
regulāra interesentu konsultēšana par stipendiju iespējām (personiski, pa
tālruni un e-pastā);
regulāra pieteicēju informēšana par stipendiju rezultātiem un statistikas
apkopošana.

2.9. Darbības virziens: Karjeras atbalsta īstenošana Latvijas izglītības sektorā,
Euroguidance programmas darbības nodrošināšana un dalība Eiropas izglītības
informācijas tīklā Eurydice
VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments (turpmāk – IKAD)
īsteno karjeras atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības koordinēšanu, apkopo
un izplata informāciju par karjeras atbalsta politiku un metodēm, labās prakses
piemēriem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā, nodrošina informācijas apmaiņu
EK konsultāciju un informācijas centru tīklā Euroguidance, nodrošina informācijas
aktualizāciju par izglītības iespējām Latvijā EK portālā PLOTEUS (Portal on
Learning Opportunities Throughout the European Space), kā arī dalību Eiropas
izglītības informācijas tīklā Eurydice. Kopš 2010. gada 27. jūlija IKAD atbild arī par
Latvijas dalības nodrošināšanu starptautiskajos profesionālās izglītības audzēkņu un
absolventu meistarības konkursos (t.sk. EuroSkills).
10. tabula
Karjeras atbalsta sistēmas attīstība
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

1.1.

Nacionālās izglītības iespēju datubāzes
www.niid.lv uzturēšana

1.2.

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

1.3.

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

2009.

2010.

1

1

13 380

15 768

642

540
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1.4.

1.5.

1.6.

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

2

3

Līdzdalība ES valstu finansētos pētījumos,
konferencēs vai projektos karjeras attīstības
atbalsta jautājumos

2

1

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

1

1

2009.

2010.

Euroguidance tīkla funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

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

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

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

31

31

Individuālo e-konsultāciju skaits par izglītības
iespējām ārvalstīs

120

150

Individuālo atbilžu skaits ārvalstniekiem par
izglītības iespējām Latvijā

33

11

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

618

26 281

Pasākumi (skolu jauniešiem, vecākiem u.c.), kur
un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām
Eiropā

12

22

Informatīvie semināri/ziņojumi izglītības
pārvalžu, profesionālās izglītības iestāžu
vadītājiem, augstskolu studentu padomniekiem

9

31

3

3

1.7.

Līdzdalība izglītības izstādēs

1.8.

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

2/28

2/16

1.9.

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

9

20

25

Nodrošinot Latvijas saistību izpildi izglītības informācijas tīklā Eurydice,
2010. gadā pieciem pētījumiem (Reading Literacy, Key Data on ICT, Key Data on
Higher Education, Study on teaching Mathematics, Study on teaching Sciences)
veikta Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana. Trīs pētījumos (Focus
on Higher Education, Study on Grade Progression, Summary Report on New Skills
for New Jobs) papildināta par Latviju ievietotā informācija. Divām publikācijām
„Mākslas izglītība un kultūrizglītība Eiropas skolās”, „Valsts pārbaudes darbi
skolēniem Eiropā: to mērķi, organizēšana un rezultātu izmantošana” organizēts
tulkojums un tā publicēšana internetā.
Diviem ikgadējiem Latvijas izglītības sistēmas aprakstiem atjaunots apraksts
un dati (nacionālais ziņojums par izglītību 2010. gadā latviešu un angļu valodā un
īsais Latvijas izglītības apraksts).
2010. gadā sagatavotas atbildes uz 53 informācijas pieprasījumiem no
ārvalstīm (50 jautājumu un atbilžu forumā un 3 e-pasta formā), 2 informācijas
pieprasījumi no Latvijas; sniegta konsultācija par Eurydice materiālu izmantošanu
maģistra darbā.
2010. gadā nodrošināta Latvijas dalība starptautiskajā profesionālās izglītības
audzēkņu un absolventu meistarības konkursā EuroSkills 2010. Sagatavota Latvijas
komanda dalībai konkursā šādās profesijās: mobilo robotu tehniķis, krāsotājs, pavārs,
viesmīlis un viesnīcu uzņemšanas dienesta speciālists. Konkursā piedalījās 6
konkursanti un 5 eksperti. Iegūta 1. vieta un zelta medaļa viesnīcu uzņemšanas
dienesta profesijā; 2. vieta un 2 sudraba medaļas mobilo robotu tehniķu profesijā; 5.
vieta „pavārs un viesmīle” komandu vērtējumā, individuāli – 6. un 8. vieta, kā arī
ekselences/atzinības godalgas par profesionāli augstu sniegumu.
2010. gadā sniegtas konsultācijas žurnālistiem, regulāri sagatavotas preses
relīzes par karjeras atbalsta jautājumiem, Eurydice aktualitātēm, kā arī Latvijas dalību
starptautiskajā konkursā EuroSkills, iniciētas publikācijas plašsaziņas līdzekļos par
karjeras atbalsta jautājumiem un aktualitātēm Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē
NIID.LV.
2.10. Citi darbības virzieni
2.10.1. Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē
2010. gadā VIAA rīkoja konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
(EAZVA). Konkursa mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un
efektīvus valodu apguves veidus.
Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un
apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. 2010.
gada konkursā varēja piedalīties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai
nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – valsts pārvaldes iestādes,
fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi),
komersanti. Konkursa tematiskās prioritātes 2010. gadā bija „Svešvalodu apguve
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manā dzīves vietā” un „Valodu prasmes darbam”. Par labāko 2010. gada konkursā
tika atzīta SIA „E Forma” izstrādātā burtu ābece latviešu valodā iPhone platformai.
EAZVA ir EK iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs. EAZVA rosina
valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu tehniku izstrādi un izmantošanu valodu
apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. EAZVA palīdz veicināt novatorisku
un efektīvu svešvalodu apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā, kā arī rod jaunas,
oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes un
paņēmienus.
2.10.2. Eiropa skolā
2010. gadā VIAA rīkoja bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu „Eiropa
skolā”, kurā bija aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni un Latvijas izglītības
iestāžu izglītojamie vecumā no 5 līdz 20 gadiem, paužot savu skatījumu uz tēmām
„Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem?” un „Ja pasaulē nevaldītu
nabadzība”. Visi konkursā iesniegtie 434 darbi – 241 vizuālais darbs un 193 literārie
darbi – vairāk nekā mēnesi bija izstādīti Rīgas domē.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret
kultūras dažādībām Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un
demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko
attieksmi pret aktuāliem jautājumiem Eiropas kontekstā.
2.11. VIAA vadības un darbības uzlabošana
VIAA ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, un atbilstoši iekšējo auditu gada
plānam, kā arī saskaņā ar VIAA vadības dotajiem uzdevumiem pārskata periodā
Iekšējā audita nodaļas (turpmāk – IAN) auditori ir pārbaudījuši, izanalizējuši un
izvērtējuši tās darbību. Veikto auditu un pārbaužu rezultāti liecina, ka iekšējās
kontroles sistēma VIAA ir izveidota un darbojas, taču atsevišķās jomās nepieciešami
uzlabojumi.
Pārskata gadā IAN iekšējo auditu plānā iekļauti četri sistēmu auditi, bet
faktiski tika uzsākti un noslēgti pieci sistēmu auditi.
IAN saskaņā ar 2008. gada 17. jūnija MK noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā
nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā” 2010. gadā
Revīzijas iestādē iesniedza informāciju par:
• plānotajiem ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditiem
laikposmā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam;
• izmaiņām stratēģiskajā plānā atbilstoši veiktajam riska novērtējumam.
Pārskata periodā IAN uzraudzīja VIAA direktora apstiprināto iekšējo auditu
ieteikumu ieviešanu, uzturot un aktualizējot ieteikumu ieviešanas gaitu atspoguļojošu
datubāzi, nosūtot atgādinājuma vēstules auditēto struktūrvienību vadītājiem, kā arī
informējot VIAA direktoru par neizpildītajiem iekšējā audita ieteikumiem. Tika
nodrošināta sadarbība ar Valsts kontroli, IZM, FM Audita un revīzijas departamenta
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– Revīzijas iestādes revidentiem. Tika sniegti komentāri par revīziju ziņojumu
projektiem un nodrošināta ieteikumu ieviešanas uzraudzība.
Pārskata periodā IAN ir sniegusi viedokli par FM un IZM patstāvīgo
struktūrvienību sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī savas kompetences
ietvaros sniegusi iestādes vadībai konsultācijas gan par atbalsta funkciju, gan
pamatdarbību saistītiem jautājumiem, tajā skaitā saistītiem ar iekšējā audita ieteikumu
ieviešanu.
Pārskata gadā veikti tikai ar VIAA pamatdarbību saistīti sistēmas auditi, un
katrā no šiem auditiem tika izvērtēti pasākumi funkciju izpildes sekmīgai
nodrošināšanai, darbību likumība. Turklāt tieši vai pastarpināti saistītās darbības, kas
varētu ietekmēt VIAA reputācijas riska svārstības, tika izvērtētas katrā no veiktajiem
sistēmas auditiem. Veicot auditus, tika novērtēti iekšējās kontroles pasākumi saskaņā
ar MK 2010. gada 24. februāra rīkojumā Nr.114 „Par pasākumu plānu iekšējā audita
sistēmas pilnveidošanai" 3. punktā noteiktajām prioritātēm.
2010. gadā tika sniegts 51 ieteikums iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai,
tajā skaitā 24 augstas prioritātes ieteikumi. Atsevišķos gadījumos augstas prioritātes
ieteikumu ieviešanas termiņi noteikti, ņemot vērā EK finansēto un līdzfinansēto
programmu un projektu īstenošanas termiņus.
Lai nodrošinātu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada
plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas pamatprasību ievērošanas
pārbaudes, Revīzijas iestāde – FM Revīzijas un audita departaments – nodrošina
vadības un kontroles sistēmas auditu veikšanu. Sadarbībā ar Revīzijas iestādi VIAA
Iekšējā audita nodaļa 2010. gadā veica trīs sistēmu auditus, kas iekļauti Vienotajā
revīzijas stratēģijā. Auditu laikā sniegts ES apstiprināto pamatprasību ievērošanas
novērtējums pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem un 31 ieteikums darbības
uzlabošanai. Ziņojumi un ieteikumu ieviešanas projekti auditos konstatēto trūkumu
novēršanai iesniegti VIAA direktoram un Revīzijas iestādē.
3. Budžeta informācija
3.1. Finansējums un tā izlietojums
11. tabula
VIAA kopsavilkuma bilance, 2010. gads

Aktīvi

Gada sākums, LVL

Gada beigas, LVL

151 956

245 965

Apgrozāmie līdzekļi

27 203 179

85 069 949

Kopā

27 355 135

85 315 914

Ilgtermiņa ieguldījumi

28

Pasīvi

Pašu kapitāls

25 811 776

76 168 194

56 154

88 201

Norēķini par nākamo periodu
ieņēmumiem

1 487 205

9 059 519

Kopā

27 355 135

85 315 914

Kreditori

3.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums
Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2010. gadam” VIAA īstenoja savas
funkcijas šādu programmu apakšprogrammās:
• programma 70.00.00 „Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana”:
o apakšprogramma 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013)”;
o apakšprogramma 70.07.00 „ES Rīcības programmas mūžizglītības
jomā 2007.-2013.gadam un ES augstākās izglītības sadarbības
programmas Tempus un Erasmus Mundus”;
o apakšprogramma 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra”;
o apakšprogramma 70.11.00 „Dalība ES izglītības sadarbības
projektos”;
• programma 71.00.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana”:
o apakšprogramma 71.06.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas”;
• programma 62.00.00 „ERAF projektu un pasākumu īstenošana”:
o apakšprogramma 62.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ERAF
finansējumu (2007-2013)”;
o apakšprogramma 62.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu
īstenošanu (2007-2013)”;
• programma 63.00.00 „ESF projektu un pasākumu īstenošana”:
o apakšprogramma 63.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ESF
finansējumu (2007-2013)”;
o apakšprogramma 63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)”;
o apakšprogramma 63.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF projektu
īstenošanu (2007-2013)”.
3.2.1. Programma 70.00.00 „Citu ES politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana”
3.2.1.1. Apakšprogramma 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF
apgūšanai (2007-2013)”
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Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
kas paredzēta ERAF un ESF tehniskās palīdzības (turpmāk – TP) projektu
administrēšanas nodrošināšanai. VIAA apakšprogrammas ietvaros ievieš vienu ERAF
un ESF līdzfinansētos projektu „Valsts izglītības attīstības aģentūras tehniskās
palīdzības projekts ES fondu apguvei 2008.-2010. gada periodam”.
12. tabula
Apakšprogrammas 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai
(2007-2013)” finansējums
2010. gads

2009. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)*

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL**

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu segšanai

849 435

857 265

857 257

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

849 435

857 265

857 257

2.

Izdevumi kopā

846 255

857 265

857 257

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

828 983

853 034

853 029

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

828 983

853 034

853 029

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

684 783

681 806

681 803

547 754

545 742

545 739

2.1.1.1.1. Atalgojums
2.2.

Kapitālie izdevumi

17 272

4 231

4 228

2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

17 272

4 231

4 228

*2009. gada izpildi veido VIAA 33.05.00 apakšprogrammas „Tehniskā palīdzība ERAF un
ESF ieviešanai” izdevumi.
** papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.1.2.Apakšprogramma 70.07.00 „ES Rīcības programmas mūžizglītības jomā
2007.-2013.gadam un ES augstākās izglītības sadarbības programmas
Tempus un Erasmus Mundus”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
un ārvalstu finanšu līdzekļi.
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Lielākais līdzekļu avots ir EK ārvalstu finanšu līdzekļi Mūžizglītības
programmas (apakšprogrammu Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig,
Caurviju programmas Mācību braucieni) īstenošanai. Valsts budžeta dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem paredzēta apakšprogrammas Erasmus īstenošanai.
13. tabula
Apakšprogrammas 70.07.00 „ES Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.2013. gadam un ES augstākās izglītības sadarbības programmas Tempus un
Erasmus Mundus” finansējums
2010. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2009. gads
VIAA
budžeta
izpilde,
LVL*

Apstiprināts
likumā par
valsts budžetu
kārtējam
gadam,
LVL**

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

7 927 501

13 668 085

10 658 802

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

2 628 886

3 789 858

3 789 858

1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

5 298 615

9 878 227

6 868 944

2.

Izdevumi kopā

7 689 155

15 127 004

9 488 655

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

7 689 155

15 127 004

9 488 655

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

2.1.1.1.1.

Atalgojums

2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.3.

Uzturēšanas izdevumu
transferti
Ieņēmumu pārsniegums (+),
deficīts (-)

1 067 931
117 439
93 877
950 492

1 009 892

238 346

5 455 000

2 734 878

8 604 073

6 753 777

-1 458 919

1 170 147
31

Finansēšana

-238 346

1 458 919

- 2 466 774

*2009. gada izpildi veido VIAA 33.02.00 apakšprogrammas „Eiropas programmas Leonardo
da Vinci projektu īstenošanas nodrošināšana” un APA 32.02.00 apakšprogrammas „Eiropas izglītības
programmu projektu īstenošana” izdevumi.
** papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.1.3.Apakšprogramma 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (turpmāk
– IZM dotācija) un ārvalstu finanšu līdzekļi.
IZM dotācija un ārvalstu finanšu līdzekļi paredzēti:
• ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanai Latvijā
(apakšprogrammas: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig;
programmā ietilpst arī Caurviju programma valodām, informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju un izglītības politikai, kā arī Žana Monē
programma Eiropas integrācijas atbalstam);
• Erasmus Mundus (2009.-2013. gads) – sadarbības un mobilitātes programmas
īstenošanai augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības
kvalitāti un veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām valstīm;
• Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus
Framework Programme īstenošanai;
• Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbībai un dalībnieku
atlasei Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām;
• informācijas sniegšanai un konsultācijām par ES sadarbības programmām ar
citām pasaules valstīm (izņemot EEZ valstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā;
• sadarbībai
ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju
struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju
piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes jomā;
• informācijas un karjeras atbalsta nodrošināšanai;
• ERAF un ESF līdzfinansēto projektu administrēšanai, kas neatbilst
apstiprinātajam TP projektam un 2007. gada 18. decembra MK noteikumiem
Nr. 918 un tāmei;
• nodrošināt finanšu līdzekļu apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu
īstenošanai;
• IZM balvas 2010. gadā pasākuma organizēšanai saskaņā ar IZM 2010. gada
25. augusta iekšējiem noteikumiem Nr.9.;
• Latvijas – Šveices sadarbības programmas Stipendiju fonda Koordinējošās
iestādes funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā 2010. gada 5.jūlijā noslēgtajā
starpvalstu līgumā par Stipendiju fonda ieviešanu un 2010. gada augustā starp
CRUS un VIAA noslēgtajā Saprašanās memorandā (Memorandum of
Understanding) noteikto.
14. tabula
Apakšprogrammas 70.08.00 „Valsts izglītības attīstības aģentūra” finansējums
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2010. gads

2009. gads
budžeta
izpilde,
LVL*

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL**

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu segšanai

1 879 482

1 545 270

1 516 076

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

1 492 665

1 198 903

1 175 648

1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

386 817

346 367

340 428

2.

Izdevumi kopā

1 647 800

1 883 001

1 442 207

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

1 610 709

1 803 659

1 363 645

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

1 610 709

1 803 659

1 363 645

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

1 073 944

979 775

769 358

2.1.1.1.1. Atalgojums

817 930

783 080

620 932

2.1.2.

Preces un pakalpojumi

536 765

823 884

594 287

2.2.

Kapitālie izdevumi

37 091

79 342

78 562

2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

37 091

79 342

78 562

Ieņēmumu pārsniegums (+),
deficīts (-)
Finansēšana

231 682
-231 682

73 869
-337 731

- 411 600

*2009. gada izpildi veido VIAA 33.01.00 apakšprogrammas „Aģentūras darbības
nodrošināšana” un APA 32.01.00 apakšprogrammas „Aģentūras darbības nodrošināšana” izdevumi.
** papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.

3.2.1.4.Apakšprogramma 70.11.00 „Dalība ES izglītības sadarbības projektos”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un
ārvalstu finanšu līdzekļi, kas ir paredzēti:
• Latvijas dalībai EK informācijas un konsultāciju tīklā Euroguidance,
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•

Latvijas dalībai izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas,
uzraudzības, apstrādes un aprites tīklā Eurydice saskaņā ar ES vadlīnijās
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

15. tabula
Apakšprogrammas 70.11.00 „Dalība ES izglītības sadarbības projektos”
finansējums
2010. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

1.

Resursi izdevumu segšanai

2009. gads
VIAA
budžeta
izpilde,
LVL*

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

167 265

142 717

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

83 632

83 404

1.2.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

83 633

59 313

2.

Izdevumi kopā

167 265

138 307

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

165 465

136 729

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

165 465

136 729

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

95 103

71 999

2.1.1.1.1. Atalgojums

78 187

60 011

2.1.2.

Preces un pakalpojumi

70 362

64 730

2.2.

Kapitālie izdevumi

1 800

1 578

2.2.1.

Pamatkapitāla veidošana

1 800

1 578

Ieņēmumu pārsniegums (+),
deficīts (-)

4 410
-

4
410

Finansēšana
* Dati nav salīdzināmi ar 2009. gadu, jo šie izdevumi 2009. gadā netika plānoti atsevišķā
apakšprogrammā, bet gan kopējā VIAA 33.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības
nodrošināšana” un APA 32.01.00 apakšprogrammā „Aģentūras darbības nodrošināšana”.
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3.2.2. Programma 71.00.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu
īstenošana”
3.2.2.1. Apakšprogramma 71.06.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un valsts
pamatbudžeta finansēto iestāžu transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās
ministrijas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kas ir paredzēti EEZ finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „Stipendiju grantu
shēmas” un EEZ finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi”
apsaimniekošanai.
16. tabula
Apakšprogrammas 71.06.00 „EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas” finansējums
2010. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2009. gads
VIAA
budžeta
izpilde,
LVL*

Apstiprināts
likumā par
valsts budžetu
kārtējam
gadam,
LVL**

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

725 031

481 811

481 812

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

136 375

82 997

82 906

1.2.

Valsts budžeta transferti

588 656

398 814

398 812

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

2.

Izdevumi kopā

875 472

513 940

468 586

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

875 472

513 940

468 586

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

39 643

38 186

38 094

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

27 545

30 306

30 214

2.1.1.1.1.

Atalgojums

22 256

24 421

24 420

94
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2.1.1.2.

Preces un pakalpojumi

12 098

7 880

7 880

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

805 363

308 344

302 156

2.1.3.

Uzturēšanas izdevumu
transferti

30 466

167 410

128 336

-150 441

- 32 129

13 226

150 441

32 129

-13 226

Ieņēmumu pārsniegums (+),
deficīts (-)
Finansēšana

*2009. gada izpildi veido APA 40.01.00 apakšprogrammas „Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas” izdevumi.
** papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.

3.2.3. Programma 62.00.00 „ERAF projektu un pasākumu īstenošana”
3.2.3.1.Apakšprogramma 62.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ERAF
finansējumu (2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF
līdzfinansēto projektu īstenotāju – Valsts budžeta iestāžu – apstiprinātiem
izdevumiem.
17. tabula
Apakšprogrammas 62.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ERAF finansējumu
(2007-2013)” finansējums
2010. gads

Finanšu līdzekļi

2009. gads
(VIAA
budžeta
izpilde,
LVL)

Nr.p.k.

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam*,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

0

1 210 468

253 263

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem, tai skaitā:

0

1 210 468

253 263

0

1 210 468

253 263

1.1.1.

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts
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pamatbudžetā
2.

Izdevumi kopā

0

1 210 468

253 263

2.1.

Kapitālie izdevumi

0

1 210 468

253 263

2.1.1.

Kapitālo izdevumu transferti

0

1 210 468

253 263

* papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.
3.2.3.2.Apakšprogramma 62.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu
(2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksa un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu.
18. tabula
Apakšprogrammas 62.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF projektu īstenošanu (20072013)” finansējums
2010. gads
Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam**,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

Finanšu līdzekļi

2009. gads
budžeta
izpilde,
LVL*

1.

Resursi izdevumu segšanai

10 279 968

53 320 806

53 320 730

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

10 279 968

53 320 806

53 320 730

2.

Izdevumi kopā

10 279 934

53 320 806

53 320 730

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

36 917 068

36 917 065

2.1.1.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

1 988 222

1 988 220

2.1.2.

Uzturēšanas izdevumu transferti

34 928 846

34 928 845

2.2.

Kapitālie izdevumi

16 403 738

16 403 665

Nr.p.k.

10 279 934
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2.2.1.

Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem

10 279 934

16 403 738

16 403 665

* 2009. gada izpildi veido VIAA 33.07.00 apakšprogrammas „Atmaksas un avansi pašvaldībām
vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ERAF 2007.-2013.gada plānošanas
periodu” izdevumi
** papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.

3.2.4. Programma 63.00.00 „ESF projektu un pasākumu īstenošana”
3.2.4.1.Apakšprogramma 63.02.00
finansējumu (2007-2013)”

„Atmaksa

valsts

budžetā

par

ESF

Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksas valsts pamatbudžetā par ESF
līdzfinansēto projektu īstenotāju – Valsts budžeta iestāžu – apstiprinātiem
izdevumiem.
19. tabula
Apakšprogrammas 63.02.00 „Atmaksa valsts budžetā par ESF finansējumu
(2007-2013)” finansējums
2010. gads

Finanšu līdzekļi

2009. gads
budžeta
izpilde,
LVL*

Nr.p.k.

Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam**,
LVL

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

6 919 721

17 163 452

16 149 262

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem, tai skaitā:

6 919 721

17 163 452

16 149 262

1.1.1.

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā

6 919 721

17 163 452

16 149 262

2.

Izdevumi kopā

5 461 365

17 163 452

16 149 262

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

5 461 365

17 163 452

16 149 262

2.1.1.

Uzturēšanas izdevumu transferti

5 461 365

17 163 452

16 149 262
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*2009. gada izpildi veido VIAA 33.06.00 apakšprogrammas „Atmaksa valsts pamatbudžetā par ESF
finansējumu 2007-2013.gada plānošanas periodā” izdevumi
**papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.

3.2.4.2.Apakšprogramma 63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)”
Apakšprogrammas finansējumu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kas
paredzēts ESF līdzfinansēto projektu ieviešanai. VIAA apakšprogrammas ietvaros
ievieš divus ESF līdzfinansēto projektus – „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr.
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)
un
„Profesionālās
izglītības
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās
karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001).
20. tabula
Apakšprogrammas 63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)” finansējums
2010. gads

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

2009. gads
budžeta
izpilde,
LVL

Apstiprināts
VIAA
likumā par
budžeta
valsts budžetu izpilde, LVL
kārtējam
gadam, LVL

1.

Resursi izdevumu segšanai

0

41 865

41 865

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

41 865

41 865

2.

Izdevumi kopā

0

41 865

41 865

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

0

41 865

41 865

2.1.1.

Kārtējie izdevumi, tai skaitā:

0

1 024

1 024

2.1.1.1.

Atlīdzība, tai skaitā:

0

1 024

1 024

2.1.1.1.1.

Atalgojums

0

825

825

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

0

40 841

40 41

3.2.4.3.Apakšprogramma 63.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu
(2007-2013)”
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Apakšprogrammas finansējumu veido atmaksa un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu.
21. tabula
Apakšprogrammas 63.07.00 „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF projektu īstenošanu (20072013)” finansējums
2010. gads
Apstiprināts
likumā par
valsts
budžetu
kārtējam
gadam**,
LVL

Finanšu līdzekļi

2009. gads
budžeta
izpilde,
LVL*

1.

Resursi izdevumu segšanai

17 894 431

19 277 826

19 277 821

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

17 894 431

19 277 826

19 277 821

2.

Izdevumi kopā

17 894 029

19 277 826

19 277 821

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

17 894 029

19 277 826

19 277 821

2.1.1.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

431 972

651 109

651 107

2.1.2.

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 462 057

18 626 717

18 626 714

Nr.p.k.

VIAA
budžeta
izpilde,
LVL

*2009. gada izpildi veido VIAA 33.08.00 apakšprogrammas „Atmaksas un avansi pašvaldībām vai
citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par ESF 2007-2013. gada plānošanas periodā”
izdevumi;
**papildus ietvertas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam neiestrādātās izmaiņas, kas
apstiprinātas ar attiecīgiem MK un FM rīkojumiem.

4. Personāls
Cilvēki ir svarīgākais VIAA stratēģiskais resurss, kas rada un attīsta VIAA
vērtības un nodrošina to konkurētspēju valsts pārvaldē.
2010. gadā būtiski palielinājās VIAA darba apjoms, pārņemot APA funkcijas.
Tas papildināja VIAA funkciju uzskaitījumu ar APA funkcijām – ES Rīcības
programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013. gadam īstenošana Latvijā, ES rīcības
programmas sadarbībai ar trešajām valstīm Erasmus Mundus koordinācijas struktūra,
dalība ES izglītības informācijas Eurydice tīkla darbībā, EEZ finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu apsaimniekošana,
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Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības programmas Nordplus
Framework Programme īstenošana, sadarbība ar Eiropas Moderno valodu centru,
pretendentu atlases organizēšana ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām
stipendiju programmām.
2010. gadā VIAA stratēģijā izvirzīto mērķu un funkciju īstenošanā piedalījās
114,1 darbinieki. VIAA 2010. gadā bija 116,1 amata vietas, tai skaitā 49 ierēdņu
amata vietas un 67,1 darbinieku amata vietas.
VIAA darbinieku skaits pārskata periodā:
31.12.2009. – 86 darbinieki (atbilst amatu skaitam VIAA 31.12.2009.);
01.01.2010. – 100 darbinieki (amatu skaits VIAA 01.01.2010. – 105);
31.12.2010. – 114 darbinieki (amatu skaits VIAA 31.12.2010. – 116,1).
Salīdzinot ar pagājušo gadu, nodarbināto skaita pieaugums pamatojams,
pirmkārt, ar to, ka 2010. gada 1. janvārī VIAA pārņēma APA 19 amata vietas un
strādājošos, pamatojoties uz MK 2009. gada 24. septembra rīkojuma Nr.652 „Par
valsts aģentūras „Akadēmisko programmu aģentūra” likvidāciju, to pievienojot
Valsts izglītības attīstības aģentūrai” 2. punktu, kurā noteikts, ka VIAA ir APA
funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja,
4. punktu, kas nosaka, ka VIAA no 2010. gada 1. janvāra jāpārņem APA Vispārējās
un pieaugušo izglītības programmu nodaļa ar sešām amata vietām un strādājošajiem,
Augstākās izglītības programmu nodaļa ar sešām amata vietām un strādājošajiem,
Informatīvās sadarbības programmu un tīklu nodaļa ar piecām amata vietām un
strādājošajiem un, ja nepieciešams, citi strādājošie, pamatojoties uz likvidācijas
komisijas priekšlikumu. Tā kā viena amata vieta, pārņemot APA, bija vakanta, trīs
APA darbinieki nevēlējās turpināt darba tiesiskās attiecības ar VIAA, uz četriem
vakantajiem amatiem tika apzināti pretendenti no VIAA strādājošajiem, tādējādi
dodot iespēju diviem darbiniekiem apliecināt savu profesionalitāti jaunā statusā.
Otrkārt, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, gan veicamo uzdevumu, gan ES
struktūrfondu administrējamo projektu, gan uzraugāmo finanšu apjoms VIAA būtiski
pieauga. Ņemot vērā ES fondu aktivitāšu īstenošanas grafiku 2007.–2013. gada
plānošanas periodam, VIAA administrējamo projektu skaits palielinājās, un 2010.
gadā viens ES struktūrfondu uzraudzības procesā iesaistītais VIAA darbinieks
Finanšu kontroles nodaļā strādāja ar aptuveni 55 projektiem. VIAA pieredze ES
struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas periodā rāda, ka šāds darba apjoms uz
vienu darbinieku paaugstina risku, ka lēmumus par izmaksu attiecināmību var
nepieņemt laikus un kvalitatīvi. Turklāt, ievērojot grozījumus normatīvajos aktos
saistībā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu, VIAA ir jāpārskata un
jāpārvērtē visi iepriekš pieņemtie lēmumi no 2009. gada, kas rada papildu darba
apjomu. Tā rezultātā 2010. gadā tika izveidota jauna amata vieta Struktūrfondu
vadības un kontroles departamentā un uz VIAA tika pārcelts viens darbinieks no
IZM.
Treškārt, ņemot vērā nepieciešamību deleģēt VIAA papildu funkcijas un to, ka
no 2010. gada 1. janvāra ir spēkā jaunais Publisko aģentūru likums, bija nepieciešams
atbilstoši jaunajam deleģējumam pārizdot VIAA nolikumu, kas stājās spēkā 2010.
gada 6. augustā. Tādējādi VIAA tika nodotas atbilstoši tās kompetencei īstenošanas
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funkcijas, kuru izpildi līdz šim īstenoja IZM. VIAA no 2010. gada nodrošina
ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju atlasi un finansēšanu studijām, pētniecībai un
dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās
nozares starptautisko vienošanos ietvaros; informācijas, publicitātes un atbalsta
pasākumu veikšanu ES ārējās sadarbības politikas instrumentiem augstākās izglītības
jomā; starptautisko pētījumu īstenošanu, kā arī Latvijas dalību starptautiskajos
profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu meistarības konkursos. IZM kā
izglītības nozares politikas veidotāja turpina izstrādāt starptautisko vienošanos
projektus un starptautiskās sadarbības projektus. Tā rezultātā 2010. gadā, izvērtējot
VIAA struktūrvienību funkcijas un uzdevumus, lai nodrošinātu darba uzdevumu
efektīvu izpildi, tika veiktas izmaiņas VIAA struktūrā. VIAA aktualizēja informāciju
par darbinieku noslodzi, kas ļāva saplānot darbinieku skaitu un ar viņu darbu saistītos
tehniskos un organizatoriskos jautājumus. Tika izveidotas piecas jaunas amata vietas,
likvidējot četrus esošos amatus. Uz pieciem vakantajiem amatiem tika apzināti
pretendenti no VIAA strādājošajiem, tādējādi dodot iespēju četriem darbiniekiem
apliecināt savu profesionalitāti jaunā statusā.
Lai pilnībā spētu nodrošināt APA pārņemtās funkcijas un funkcijas, kuru
izpildi līdz šim īstenoja IZM, 2010. gadā VIAA piesaistīja 12 jaunus darbiniekus,
neskaitos darbiniekus, kuri tika pieņemti darbā uz darbinieku prombūtnes laiku. Ar
trim darbiniekiem tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
22. tabula
Ierēdņu un darbinieku mainība VIAA
Pieņemti
Ierēdņu/
Amata
darbinieku Ierēdņu/darbiGads vietu
skaits
nieku skaits
skaits
(kopā)
2010

116,1

114

28,5

Atbrīvoti
%
%
(no
(no
Vidējā
Ierēdņu/darbiamata
amata mainība
nieku skaits
vietu
vietu
%
skaita)
skaita)
14,7
26,6
3
2,8

Līdz 2010. gada beigām palielināts administrācijas, tehniskā atbalsta un
pamatfunkciju speciālistu skaits, sasniedzot 114. Taču VIAA darba apjoma
kvalitatīvai veikšanai darbinieku skaits joprojām ir nepietiekošs. Turklāt visās
struktūrvienībās ievērojami palielinājusies darbinieku noslogotība.
VIAA darbinieku kolektīvs ir profesionāls – augsti kvalificēts un vērsts uz
pastāvīgu zināšanu un prasmju atjaunošanu. Cienot katra darbinieka individuālo
profesionalitāti un zināšanas, augstu tiek vērtētas spējas darboties saliedētā kolektīvā,
virzoties uz noteikto mērķi. Kvalitāte ir noteicošais faktors mērķu sasniegšanas
izvērtējumā. Kolektīva darbinieki ir eksperti izglītības sistēmas jomā Latvijā. VIAA
darbinieki specializējas vairākos darbības virzienos, strādā ar īpaši sarežģītiem
jautājumiem, tajā skaitā ESF un ERAF, padziļināti pārzina vairākas nozares,
piemēram, izglītība (vispārējā, profesionālā, augstākā, mūžizglītība), zinātne (45
nozares un apakšnozares, kur tiek veikti fundamentālie, lietišķie pētījumi un
eksperimentālās izstrādnes), būvniecība, t.sk. projektēšana, ēku tehniskā apsekošana,
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energoaudits. Līdz ar to jābūt ļoti labām zināšanām un izpratnei par izglītības un
zinātnes likumdošanu, t.sk. konkurences tiesībām, būvniecības likumdošanu, kā arī
zināšanām un izpratnei par darba tiesiskajiem pamatiem, jāpārzina Publisko
iepirkumu likums. Darbiniekiem nepieciešama pieredze projektu vadībā vai kontroles
jomā, grāmatvedībā vai auditā. Nepieciešamas zināšanas ES un citu starptautiski
finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā un uzraudzībā, finanšu un
grāmatvedības jautājumos.
53 VIAA darbinieki ir ieguvuši bakalaura grādu vai pabeiguši augstāko
mācību iestādi, vai ieguvuši 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību; 54
darbiniekiem ir maģistra grāds. No tiem darbiniekiem, kuri jau ieguvuši bakalaura
diplomu, 3 turpina studijas maģistrantūrā. 2010. gadā 1 VIAA darbinieks turpināja
studijas doktorantūrā, 5 darbinieki turpināja studijas augstākajās mācību iestādēs, lai
iegūtu augstākās izglītības diplomu, bet 3 darbiniekiem ir vidējā izglītība.
Darbinieku/ierēdņu izglītības jomas ir pakārtotas VIAA darbības specifikai.
2010. gadā gandrīz pusei VIAA strādājošo (43%) ir izglītība, kas iegūta ekonomikas
un vadības specialitātē.
23. tabula
VIAA personāla specialitāte
Specialitāte
Ekonomika un vadība
Pedagoģija
Cita
Tiesību zinātne
Inženierzinātne
Sabiedrības vadība
Dabas zinātnes
Komunikāciju zinātne
Filoloģija
Politikas zinātne
Psiholoģija

2010. gads
43%
13%
10%
8%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
2%

2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, vērojamas izmaiņas VIAA strādājošo
sadalījumā pa vecuma grupām. Ja 2009. gadā strādājošajiem VIAA ierēdņiem un
darbiniekiem lielāks pārsvars bija vērojams 20 līdz 29 gadu vecuma kategorijā, t.i.,
33 darbinieki, tad 2010. gadā VIAA kolektīvā strādājošie lielākoties ietilpst 30 līdz
39 gadu vecuma kategorijā, t.i., 40 darbinieki. 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu,
izmaiņas vērojamas arī 50 līdz 59 gadu vecuma kategorijā, kur 2010. gadā šajā
vecuma kategorijā skaits palielinājies par pusi, sasniedzot 18 darbiniekus.
Ievērojamas izmaiņas nav vērojamas 40 līdz 49 gadu vecuma kategorijā un 60 līdz 69
gadu vecuma kategorijā.
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1. attēls. Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām
Salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gadā nav būtiski mainījies VIAA darbinieku
sadalījums pa dzimumu grupām, taču būtiski palielinājies darbinieku kopējais skaits
sakarā ar APA likvidāciju, to pievienojot VIAA.
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sievietes
vīrieši
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2007.gads

15

2008.gads

14

2009.gads

19

2010.gads

2. attēls. Darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām
Tā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina VIAA efektīvu darbību,
ir zinošas, profesionālas darbinieku komandas veidošana, liela uzmanība tiek veltīta
darbinieku kvalifikācijas celšanai. Darbinieki, kuru darbības joma ir saistīta ar valsts
pārvaldes politiku, ES struktūrfondu jautājumiem, ES izglītības programmu, kā arī
citu iniciatīvu un finanšu instrumentu īstenošanas jautājumiem savu profesionālo
kvalifikāciju paaugstināja, piedaloties kursos, semināros ārvalstīs. Darbinieku
apmācību programma Latvijā un ārvalstīs ir balstīta uz darbinieku pašnovērtējumu,
darbinieku tiešo vadītāju vērtējumu un apmācības iespējām. Darbiniekiem tiek
piedāvātas gan pieejamās standarta mācības, gan Valsts kancelejas un citu institūciju
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organizētās mācību iespējas, ES struktūrfondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros,
kā arī ārvalstu mācību komandējumi tiem, kuri pārvalda svešvalodas. 2010. gadā ir
īstenoti darbinieku mācību un kvalifikācijas celšanas pasākumi, pamatojoties uz
veikto analīzi par personālam nepieciešamajām mācībām.
Pozitīvi vērtējama VIAA vadības un darbinieka tiešā vadītāja iesaistīšanās
personāla vadīšanā, kas liecina par pozitīvām attīstības tendencēm, jo personālvadībā
tiek iesaistīti dažādu līmeņu speciālisti un cilvēkresursu vadība nenotiek kā atsevišķs
process, bet gan tiek integrēta, pirmkārt, VIAA pamatdarbības procesos un, otrkārt,
VIAA kopējā darbības un attīstības stratēģijā. Tādējādi personālvadības procesu
integrēšana VIAA stratēģiskajos un attīstības plānos palielina iespēju personālvadībai
orientēties uz atbalsta sniegšanu VIAA svarīgu procesu nodrošināšanā. Tomēr
vērojamas arī dažas problēmas, kas raksturīgas tieši personāla vadīšanā – darba
apjoms nav samazinājies, to jāveic mazākam personāla skaitam; normatīvais
regulējums neļauj veikt personāla papildu motivēšanu.
VIAA mērķis saistībā ar personāla darbības pilnveidi ir paaugstināt personāla
kvalifikāciju un veidot motivētu, darba devējam lojālu darba kolektīvu.
5. Komunikācija ar sabiedrību
Gan 2009. gada otrā puse, gan 2010. gads komunikācijas jomā bija ļoti
nozīmīgu pārmaiņu laiks – pēc Izglītības inovāciju fonda un APA funkciju
pārņemšanas VIAA darbības virzienu skaits no 3 palielinājās uz 19, neskaitot
apakšprogrammas. Tas nozīmē, ka būtiski palielinājās darba apjoms, intensitāte un
komunikācijas satura daudzveidība, kā arī VIAA mērķgrupu profils un skaits.
Tādējādi komunikācijas vadības uzdevums bija nodrošināt jauno darbības virzienu
sekmīgu integrēšanu VIAA komunikācijas sistēmā, vienlaicīgi veicot komunikācijas
vadības instrumentu, kanālu, mērķgrupu profila, informatīvā satura u.c. rīku
pārskatīšanu atbilstīgi jaunajam VIAA darbības virzienu kopumam un specifikai.
Mājas lapa
Līdz pilnīgai APA mājas lapas integrācijai Komunikācijas un programmu
publicitātes nodaļai (turpmāk – KPPN) bija jānodrošina gan APA mājas lapas, gan
VIAA mājas lapas administrēšana un satura vadība, paralēli izstrādājot jaunu VIAA
mājas lapas saturu un dizainu. 2010. gada 14. jūlijā sāka darboties jaunā VIAA mājas
lapa, kurā, salīdzinot ar veco VIAA mājas lapu, klāt izstrādāti 17 jaunu
programmu/iniciatīvu informatīvie bloki ar 196 jaunām apakšsadaļām.
24. tabula

Mājas lapas darbu apjomi 2010. gadā
Informatīvie
bloki

Jaunumi

1. VIAA
2.Struktūrfondi
3.Nordplus

17
30
10

Sadaļa
E-vēstules
Jautājumi un
atbildes
9
6
7
-

Jaunās sadaļas
11
45

4.EEZ
5.Šveices
programma
6.Stipendijas
7.EAZVA
8.EMVC
9.Mūžizglītības
programma
10.Comenius
11.Leonardo da
Vinci
12.Erasmus
13.Grundtvig
14.Mācību
braucieni
15.Žana Monē
programma
16.Euroguidance
17.Eurydice
18.Erasmus
Mundus
19.Tempus
20.Eiropa skolā
21.Baltic Expro
22.Euroskills
KOPĀ

4
4

1
-

-

7
7

33
4
4
87

54

2
31

5
6
4
113

31
19

13
8

8
8

30
-

7
21
9

7
23
3

2
13
-

36
40
7

2

-

-

6

31
5
5

46
2

14
-

4
15

1
6
3
2

2
-

-

11
7
2
2

248

111

63

196

174
Lai varētu nodrošināt visas iepriekšminētās vērienīgās saturiskās un dizaina izstrādes,
veikti būtiski tehniskie uzlabojumi mājas lapas satura vadības sistēmā:
• VIAA mājas lapas jaunā dizaina vizuālā un tehniskā izstrāde un funkcionālā
integrēšana;
• neatkarīga satura veidošanas iespēju programmēšana (katrai no 23 pirmā
atvēruma sadaļām ir iespēja izveidot unikālas apakšsadaļas);
• jauna funkcionālā bloka izveidošana augšējā izvēlnē „VIAA, Medijiem,
Kontakti”, iznirstošo izvēlņu izstrāde šīm sadaļām;
• mērķauditorijas sadalīšanas izvēlņu iestrāde lapas pirmajā atvērumā,
iznirstošo izvēlņu izstrāde šīm sadaļām;
• jautājumu un atbilžu sadaļas pielāgošana jaunajam dizainam;
• jaunu funkcionālo tipu izveidošana kreisajai un 1. lapas izvēlnei;
• drukāšanas opciju piemērošana dažādām operētājsistēmām;
• vairāk nekā 1000 e-pastu importēšana MySQL datubāzē;
• on-line reģistrēšanās formas izveidošana;
• ES struktūrfondu projektu pieteicēju un īstenotāju e-rokasgrāmatas testu daļas
tehniskā izstrāde.
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2010. gadā būtiski stiprināta mājas lapas kā komunikācijas kanāla loma
saziņai ar mērķgrupām, īpaši uzsverot regulāru un divpusēju komunikāciju ar
mērķgrupām. Mājas lapas aktualitāšu sadaļā publicētas 248 ziņas, mājas lapas
interaktīvajās sadaļās „Jautājumi un atbildes”, kā arī „E-vēstules” saņemti 174
jautājumi un nodrošinātas atbildes uz tiem. Vidēji reizi nedēļā KPPN sagatavoja
aktualitāšu apkopojumu jeb jaunumu lapu, kas tiek izsūtīta visiem VIAA mājas lapas
reģistrētajiem jaunumu saņēmējiem jeb abonentiem. Izvērtējot aktualitāšu nozīmību
un daudzumu, gada laikā izsūtītas 29 jaunumu lapas. Jāatzīmē, ka pērn būtiski
pieaudzis VIAA mājas lapas jaunumu saņēmēju skaits – salīdzinājumā ar 2009. gadu,
klāt nācis 1801 abonents, kas ir pieaugums par 317%.
25. tabula

Mājas lapas jaunumu saņēmēju skaita dinamika
Kopā 2010. gada 31. decembrī
Jauni reģistrētie lietotāji elektroniskās informācijas saņemšanai
2010. gadā
Jauni reģistrētie lietotāji elektroniskās informācijas saņemšanai
2009. gadā
Jauni reģistrētie lietotāji elektroniskās informācijas saņemšanai
2008. gadā
Jauni reģistrētie lietotāji elektroniskās informācijas saņemšanai
2007. gadā

2630
1801
304
467
58

Ir būtiski pieaudzis VIAA mājas lapas apmeklētāju skaits. Salīdzinot ar 2009.
gadu, 2010. gadā par 26 017 jeb 28% ir palielinājies unikālo apmeklētāju skaits, kas
sasniedza 93 695 apmeklētājus.
VIAA mājas lapas statistikas rādītāji 2010. gadā
Vizīšu skaits
Apskatītās lapas
Unikālie apmeklētāji
Vidēji apskatītais lapu skaits
Vidēji lapā pavadītais laiks
Jaunu vizīšu skaits
Vizīšu skaits (vidēji dienā)
Unikālo apmeklētāju skaita dinamika
Unikālie apmeklētāji 2010. gadā
Unikālie apmeklētāji 2009. gadā
Unikālie apmeklētāji 2008. gadā

26. tabula

257 033
1 173 129
93 695
4.56
3:40
+34.82%
704.20
93 695
67 678
41 774

Statistikas dati rāda, ka VIAA mājas lapa gada laikā apmeklēta 257 033
reizes, viena apmeklējuma laikā pavadot vidēji 3 minūtes un 40 sekundes, apskatot 4,
56 lapas. Programmu griezumā visapmeklētākais ir struktūrfondu informācijas bloks,
Grundtvig, Leonardo da Vinci, VIAA un Euroguidance informatīvie bloki. Savukārt
populārākie atslēgas vārdi, ko VIAA mērķgrupas ievada meklētājā, bija: viaa,
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viaa.gov.lv, valsts izglītības attīstības aģentūra, grundtvig, www.viaa.gov.lv,
Leonardo da vinci programma, skola 2010, Dita Traidās, apa.lv, mūžizglītība,
grundtvig darbnīcas.
Mājas lapas apmeklētāju dalījums pa programmām
Vizītes

Unikālie
lietotāji

Apskatītās
lapas

Vidēji
apskatītās
lapas 1
apmeklējumā
4.56
7.01
7.82
10.23
9.49

27. tabula
Vidēji
pavadītais
laiks

Kopējais
257 033 93 695
1,173,129
00:03:40
VIAA
34 066
dati n/a
238 900
00:05:42
Struktūrfondi
57 536
dati n/a
450 165
00:05:39
23 223
dati n/a
237 682
00:07:53
Comenius
Leonardo da
30 921
dati n/a
290 392
00:07:45
Vinci
7 291
dati n/a
97 369
13.35
00:10:59
Erasmus
37 050
dati n/a
270 464
7.30
00:06:27
Grundtvig
9 480
dati n/a
135 284
14.27
00:10:35
Mācību
braucieni
1 034
dati n/a
20 894
20.21
00:14:38
Žans Monē
4
069
dati
n/a
64
004
15.73
00:11:28
Nordplus
3 051
dati n/a
49 275
16.15
00:10:41
EEZ
3 862
dati n/a
47 977
12.42
00:09:19
Šveices
programma
10 217
dati n/a
108 380
10.61
00:08:18
Stipendijas
1 822
dati n/a
32 786
17.99
00:13:21
EAZVA
1 409
dati n/a
28 320
20.11
00:13:42
EMVC
NIID.lv
892
dati n/a
13 725
15.39
00:12:31
Euroguidance
26 281
dati n/a
62 017
8.33
00:07:22
840
dati n/a
16 932
20.16
00:15:03
Eurydice
1 904
dati n/a
22 543
11.84
00:12:12
Erasmus
Mundus
716
dati n/a
10 849
15.15
00:13:28
Tempus
2 256
dati n/a
21 146
9.37
00:08:18
Eiropa skolā
Interpretējot un salīdzinot datus, jāņem vērā, vai programmas teksta saturs ir jauns,
vai tomēr bijis publicēts jau iepriekš, kas nozīmē, ka „jaunajām” sadaļām statistikas
uzskaite ir veikta tikai kopš 2010. gada 14. jūlija (jaunās sadaļas ir atzīmētas
treknrakstā).
2010. gadā turpināts darbs pie struktūrfondu, ES programmu, finanšu
instrumentu un iniciatīvu projektu un individuālo dalībnieku pieredzes publicitātes,
papildinot mājas lapas pieredzes stāstu klāstu ar 49 veiksmes stāstiem.
Pieredzes stāsti 2010. gadā

28. tabula
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Struktūrfondi
• ERAF
• ESF
Mūžizglītības programma
• Comenius
• Leonardo da Vinci
• Erasmus
• Grundtvig
• Mācību braucieni
Tempus
EAZVA
Eiropa skolā
Stipendijas
EEZ
Akadēmiskie
pētījumi
KOPĀ

10
3
7
22
7
4
2
3
6
1
2
1
6
17
49

2010. gadā izstrādāta un mājas lapā publiskota e-rokasgrāmata ES
struktūrfondu projektu pieteicējiem un īstenotājiem. E-rokasgrāmata ir mūsdienīgs
izglītojošs un informatīvs atbalsta materiāls, kurā VIAA speciālisti īsi, konkrēti un
skaidri palīdz izsekot visam struktūrfondu projektu ciklam izglītībā un zinātnē: no
projekta pieteikuma izstrādes līdz projekta ieviešanai, iepirkumu veikšanai un
pārbaudēm pēc projekta noslēguma, kā arī publicitātes jautājumiem. Svarīgi, ka eapmācību kurss internetā ļauj ietaupīt resursus – laiku un cilvēkresursus klātienes vai
konsultācijām pa tālruni, un ar tā palīdzību iespējams īsā laikā izglītot/informēt daudz
interesentu.
Mediju attiecības un monitorings
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par VIAA pārziņā esošajām jomām,
to daudzveidību un plašajām iespējām, 2010. gadā sagatavotas un gan nacionālajiem,
gan reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 30 preses relīzes. Dažādos
plašsaziņas līdzekļos 2010. gadā bijušas 14 VIAA iniciētas publikācijas (proaktīvā
komunikācija) un 42 mediju ierosinātas publikācijas par VIAA pārziņā esošiem
jautājumiem (sniegtas intervijas, atbildes uz žurnālistu jautājumiem – reaktīvā
komunikācija).
No 2010. gada novembra VIAA sadarbojusies ar Latvijas Radio 2 raidījumu
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies”, sagatavojot informāciju 12 raidījumiem: 7 – par
struktūrfondu tematiku, 5 – par mūžizglītības programmas tēmām.
Kopumā veikti 252 mediju monitoringi (preses materiālu apskati).
Informatīvie un reprezentatīvie materiāli
Nozīmīgs darbs ieguldīts, nodrošinot esošo un jauno VIAA darbības virzienu
informatīvo, metodisko un reprezentatīvo materiālu pieejamību. Kopumā sagatavoti
35 reprezentatīvie produkti un 56 informatīvie materiāli, nodrošināta to vizuālās
identitātes integrēšana VIAA korporatīvajā identitātē.
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29. tabula

Informatīvie materiāli 2010. gadā
Nr. Nosaukums
Mūžizglītības programma
1.
Brošūra „Comenius, Grundtvig, Mācību braucieni. Projektu
dalībnieku pieredze”
2.
Semināru mapes ar gumiju
3.
Piezīmju papīrs
Comenius
4.
Divloču buklets „Comenius skolu pedagoģiskā personāla
profesionālā pilnveide”
5.
Divloču buklets „Comenius asistentūra”
6.
Divloču buklets „Comenius skolēnu individuālā mobilitāte”
7.
Divloču buklets „Comenius skolu partnerības”
8.
Comenius Projektu katalogs 2007-2009
9.
Comenius informatīvās plāksnes
Leonardo da Vinci
10. Leonardo da Vinci informatīvās plāksnes
Grundtvig
11. Divloču buklets „Grundtvig pieaugušo izglītībai”
12. Grundtvig informatīvās plāksnes
Erasmus
13. Vienloču buklets „Piedalies Erasmus programmā”
14. Vienloču buklets „Erasmus studenta harta”
15. Erasmus informatīvās plāksnes
Mācību braucieni
16. Divloču buklets „Mācību braucieni”
Euroguidance
17. Brošūra „Mans bērns izvēlas karjeru”
18. E-materiāls „Mans bērns izvēlas karjeru” (metodisks
materiāls)
19. Karjeras ziņas 1.Nr.
20. Karjeras ziņas 2.Nr.
21. E-materiāls „Karjeras atbalsta pasākumi riska grupas
jauniešiem”
22. Skrejlapa
23. Dokumentu vāki
NIID.lv
24. Skrejlapa-grāmatzīme
Eurydice
25. Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā (4 brošūras)
26. Brošūra „Izglītības pamatrādītāji Eiropā”
27. E-materiāls „Dzimumu atšķirības izglītības rezultātos”
28. E-materiāls „Valsts pārbaudes darbi”
29. E-materiāls „Mākslas un kultūras izglītība Eiropā”
30. Informatīva grāmatzīme ar magnētisku stiprinājumu

Tirāža
1500
1000
1000
2000
1000
3000
1000
1500
500
200
1000
60
3000
5000
100
2000
1000

1000
1000

1000
100
1000
500
500

4000
50

31. Zig-zag buklets „Izglītības sistēmu struktūra Eiropā”
32. Divloču buklets „Īsi un vienkārši par Eurydice”
Nordplus
33. Divloču buklets „Nordplus Jauniešu programma”
34. Divloču buklets „Nordplus Augstākās izglītības programma”
35. Divloču buklets „Nordplus Pieaugušo programma”
36. Divloču buklets „Nordplus Horizontālā programma”
37. Divloču buklets „Nordplus Ietvarprogramma”
38. Nordplus piezīmju bloki
39. Nordplus mapes ar gumiju
EAZVA
40. Divloču buklets „Eiropas atzinības zīme valodu apguvē”
41. EAZVA diplomi
Eiropas skolā
42. Skrejlapa „Eiropa skolā”
43. Plakāts „Eiropa skolā”
Šveice, EEZ
44. Divloču buklets „Šveices Stipendiju fonds”
45. Informatīvās plāksnes EEZ un EEZ/N

500
500
1000
1000
1000
1000
2000
500
500
500
10
1000
4
500
20

46. Informatīvās plāksnes EEZ/N
2
VIAA
47. Reģionālo stendu plakāti (3 veidi)
36
48. Sienas kalendārs
40
49. Galda kalendārs
120
Struktūrfondi
50. Divloču buklets „Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībai 100
un zinātnei”
51. Ziņu izdevuma speciālizdevums
1000
52. Semināru mapes
100
53. Apdrukāta mape reģistrs ar šķirkļiem
100
54. Mape-kaste ar CD+R
70
55. Piezīmju papīrs
200
56. Informatīvās plāksnes
500
Speciālie pasākumi un reģionālā komunikācija
2010. gadā īstenoti vairāki nozīmīgi speciālie pasākumi:
• konceptuāli jaunā kvalitātē sagatavota VIAA dalība starptautiskā izglītības
izstādē „Skola 2010” – izstrādāts dizains, tehniskais risinājums un vēstījumu
saturs, kā arī informatīvo un reprezentatīvo materiālu nodrošinājums VIAA
korporatīvajam izstādes stendam;
• īstenota profesionālo izglītības iestāžu ceļojošās izstādes „Labāk amats
rokā” 7 Latvijas pilsētās – Valmierā, Jelgavā, Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē,
Ventspilī, Liepājā – koncepcijas, norises plāna un detalizēta scenārija izstrāde,
izstādes stendu dizaina un satura izstrāde, kā arī izstādes norises un mediju
attiecību, publicitātes nodrošināšana; izstādē piedalījās 72 profesionālās
izglītības iestādes;
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•

•

•

•

sadarbībā ar IZM noorganizēti 5 reģionālie profesionālās izglītības forumi
„ES struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai” 5 Latvijas
pilsētās: Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Rīgā; speciāli šim
pasākumam sagatavots ziņu izdevuma speciālizdevums par ERAF
investīcijām profesionālajā izglītībā un arī ERAF un ESF investīciju sinerģiju
izglītības kvalitātes uzlabošanā;
īstenoti 17 tradicionālie speciālie pasākumi (t.sk. reģionos, piemēram,
Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī, Rēzeknē) – svinīgas struktūrfondu projektu
īstenošanas līgumu parakstīšanas ar amatpersonu, pašvaldību pārstāvju un
mediju, fotogrāfa piedalīšanos;
pirmo reizi Latvijā KPPN vadībā noorganizēts un īstenots starptautisks
pieredzes apmaiņas pasākums Baltic Expro 2010 – ES Mūžizglītības
un Nordplus programmu projektu rezultātu izstāde, semināri un pieredzes
apmaiņas pasākums Baltic Expro 2010. Tajā ar savu īstenoto projektu pieredzi
dalījās vairāk kā 50 Mūžizglītības un Nordplus programmu projekti no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Izstādi apmeklēja 600 interesentu, paralēli tai
norisinājās Comenius, Erasmus, Grundtvig un Mācību braucienu 10
informatīvie semināri un darba grupas;
nodrošināti reprezentatīvie priekšmeti un korporatīvā identitāte Latvijas
delegācijai starptautiskajam profesionālās meistarības konkursam jauniešiem
EuroSkills.

KPPN un IKAD sadarbības rezultātā 2010. gadā ir izveidots reģionālās
komunikācijas tīkls, izvietojot informācijas stendus Europe Direct vai ES
informācijas punktos 10 Latvijas pilsētās: Ventspilī, Liepājā, Saldū, Tukumā, Jelgavā,
Rēzeknē, Valmierā, Gulbenē, Jēkabpilī, Daugavpilī. Izstrādāti un uzstādīti 10
informatīvie stendi, savukārt centru darbinieki sagatavoti reģionu iedzīvotāju
konsultēšanai par VIAA programmu, fondu un iniciatīvu iespējām.
KPPN veic arī VIAA administrēto fondu, programmu un iniciatīvu projektu
īstenotāju konsultēšanu publicitātes un vizuālās identitātes jautājumos. Konsultēšana
veikta 10 struktūrfondu projektu īstenošanas semināros, kā arī notikušas 15 ekonsultācijas un 40 konsultācijas pa tālruni.
6. Plāni nākamajam gadam
6.1. Darbības virziens: Struktūrfondu 2004.-2006. gada plānošanas perioda
finansēto ESF projektu īstenošanas vadība
2011. gadā VIAA plāno veikt projektu pārbaudes 2004.-2006. gada
plānošanas perioda projektu īstenošanas vietās, tādējādi nodrošinot projektu
uzraudzību, finanšu vadību un kontroli otrā līmeņa starpniekinstitūcijai deleģētajā
apjomā.
6.2. Darbības virziens: „Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda
finansēto struktūrfondu projektu īstenošanas vadība” (ESF un ERAF)
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Līdz 2011. gada maijam VIAA ir noslēgusi 679 vienošanās ar finansējuma
saņēmējiem par projektu īstenošanu. Aktīvs darbs norit 142 ESF projektu īstenošanā
un 537 ERAF projektu īstenošanā. Līdz 2011. gada beigām plānots noslēgt vēl
aptuveni 65 vienošanās, bet līdz visa plānošanas perioda noslēgumam VIAA plāno
administrēt kopumā 780-800 struktūrfondu projektus.
2011. gadā tiks izsludināta atklātas projektu iesniegumu atlases otrā kārta ESF
apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”
(1.2.2.4.2.). VIAA nodrošinās projektu iesniegumu atlases norisi, projektu
iesniegumu vērtēšanu, kā arī vienošanos/līgumu slēgšanu ar apstiprināto projektu
īstenotājiem.
2011. gadā plānots slēgt līgumus/vienošanās ESF un ERAF aktivitāšu ietvaros
apstiprinātajiem projektiem, kā arī nodrošināt īstenoto projektu uzraudzību, finanšu
vadību un kontroli.
2011. gadā VIAA kopā ar sadarbības partneriem plāno aktīvi īstenot divus
2010. gadā uzsāktos ESF projektus – „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” un „Profesionālās
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un
profesionālās karjeras turpināšanai”.
2011. gadā VIAA kopā ar sadarbības partneri – Latvijas Universitāti – sāks
īstenot ESF projektu „Atbalsts izglītības pētījumiem”, ko plānots pabeigt līdz 2015.
gada augustam. Tā īstenošanas gaitā VIAA nodrošinās Latvijas dalību trīs
starptautiskos pētījumos. Projekts paredz atbalstīt Latvijas dalību starptautiskā 15
gadīgo skolēnu novērtēšanas programmā, kurā kopumā piedalās vairāk nekā 60
valstis. Latvija piedalīsies 2012. un 2015. gada novērtējumos (OECD PISA 2012,
OECD PISA 2015). 2012. gadā tiks vērtētas zināšanas matemātikā, lasītprasme un
zinātne, arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošana, finanšu izpratība un
izglītības un karjeras iespējas nākotnē, savukārt 2015. gadā – zinātne, lasītprasme un
matemātika. Projekta gaitā plānots veikt arī mācību vides pētījumu (OECD TALIS
2013), iegūstot starptautiski salīdzināmus Latvijas indikatorus un analīzi par skolām,
skolu direktoriem, skolas klimatu vadības procesiem, resursiem, skolotājiem,
skolotāju tālākizglītību, novērtējumu, pedagoģiskajiem uzskatiem un praksi
pamatskolas vecākajās klasēs (5.-9. klase). Šajā pētījumā piedalīsies vairāk nekā 20
valstis. Latvija papildus veiks arī nacionālo mācību vides pētījumu profesionālajā
izglītībā. Projekta gaitā plānoti arī divi Āzijas-Eiropas sadarbības Mūžizglītības
foruma pētījumi – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam
starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu
skolēnu uzņēmību” un „Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana
un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mācīšanās
procesā”.
6.3. Darbības virziens: ES Mūžizglītības programma
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VIAA ES Mūžizglītības programmas departaments 2011. gadā plāno maksimāli
izmantot tās iespējas, ko sniedz visu ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammu
atrašanās zem viena – VIAA – jumta, tādējādi piedāvājot visplašākajam interesentu
lokam iespēju izglītoties visa mūža garumā.
6.3.1. Leonardo da Vinci programma
Leonardo da Vinci programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

30. tabula

2011.

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

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

20

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

5

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Leonardo da Vinci

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

270

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

160

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

300

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

23

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.2. Comenius programma
Comenius programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

31. tabula

2011.
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1. Sabiedrības informēšana par Comenius piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

10

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

7

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Comenius

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

600

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

245

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

787

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

6

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.3. Erasmus programma
32. tabula

Erasmus programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Erasmus piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

5

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

3

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Erasmus

1

2. Projektu konkursu organizēšana
55

2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

47

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

50

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

136

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

15

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

1

6.3.4. Grundtvig programma
33. tabula

Grundtvig programmas Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Grundtvig piedāvātajām iespējām un projektu
veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

26

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

4

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Grundtvig

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

374

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

60

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

122

3.2.

Projektu pārbaudes vizīšu skaits

10

56

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.5. Caurviju programmas Mācību braucieni
34. tabula

Mācību braucienu Nacionālās aģentūras
funkciju nodrošināšana
Nr.p.k.

Rezultatīvie rādītāji

2011.

1. Sabiedrības informēšana par Mācību braucienu piedāvātajām iespējām un
projektu veidiem
1.1.

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits

4

1.2.

Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits

1

1.3.

Uzturēta un pilnveidota mājas lapas sadaļa par
Mācību braucieniem

1

2. Projektu konkursu organizēšana
2.1.

Iesniegto un izvērtēto projektu pieteikumu skaits

75

2.2.

Finansēšanai apstiprināto projektu pieteikumu
skaits

31

3. Projektu vadība
3.1.

Administrējamo projektu skaits

45

4. Projektu rezultātu kvalitātes un lietderības veicināšana
4.1.

Organizēto pasākumu skaits

2

6.3.6. Žana Monē (Jean Monnet) programma
2011. gadā VIAA plāno turpināt sagatavot un sniegt informāciju Latvijas
augstskolām par iespēju piedalīties Žana Monē programmā.
6.4. Darbības virziens: Erasmus Mundus un Tempus sadarbības un mobilitātes
programmas īstenošana augstākajā izglītībā
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2011. gadā VIAA plāno turpināt sagatavot un sniegt informāciju Latvijas
augstskolām par iespēju piedalīties Erasmus Mundus un Tempus programmā, kā arī
nodrošināt individuālās konsultācijas Latvijas augstskolu pārstāvjiem par
praktiskajiem aspektiem dalībai Erasmus Mundus un Tempus programmā.
2011.gadā VIAA plāno turpināt iesākto dalību Nacionālo aģentūru
starptautiskajos projektos „Erasmus Mundus Active Participation – 2” un
„Asemundus” ar mērķi paaugstināt Latvijas augstskolu kapacitāti dalībai Erasmus
Mundus programmā.
6.5. Darbības virziens: EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmu „Akadēmiskie pētījumi” un
„Stipendiju grantu shēma” apsaimniekošana
2011. gadā:
• galvenā uzmanība tiks pievērsta apakšprojektu monitoringam – abu grantu
shēmu apakšprojektu noslēguma ziņojumu pārbaudei;
• grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” ietvaros plānots veikt 10 pārbaudes
projektu īstenošanas vietā;
• plānots sagatavot un iesniegt CFLA abu shēmu Project Interim Report (PIR)
projekta starpposma pārskatus Nr.7, kā arī Project Completion report (PCR)
projektu noslēguma ziņojumus;
• 2011. gada aprīlī plānota Stipendiju grantu shēmas un grantu shēmas
„Akadēmiskie pētījumi” noslēguma konference, kuras laikā tiks prezentēti
2004.-2009. gada perioda rezultāti un labāko projektu pieredze, sniegta
informācija par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta atbalstu izglītībai un zinātnei nākotnē, kā arī notiks
projektu rezultātu izstāde.
6.6. Darbības virziens: Latvijas – Šveices sadarbības programmas grantu shēmu
„Stipendiju fonds” un „Šveices pētnieki Latvijā” īstenošana
2011.gadā:
• plānota dalība Rīcības komitejas (Steering Committee) sanāksmē 2011. gada
martā par Šveices Stipendiju fonda 2010 .gada 1. septembra konkursa
rezultātiem;
• tiks nodrošināta VIAA funkciju izpilde saistībā ar otro Šveices Stipendiju
fonda konkursu Latvijai – informācijas izplatīšana, interesentu konsultēšana,
projektu iesniegumu administratīvās atbilstības pārbaude, punktu piešķiršanas
Latvijā koordinēšana u.c.;
• plānots parakstīt līgumu un uzsākt Latvijas – Šveices sadarbības programmas
grantu shēmas „Šveices pētnieki Latvijā” īstenošanu;
• plānots sludināt pirmo konkursu 2011. gada septembrī.
6.7. Darbības virziens: Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības
programmas Nordplus Framework Programme īstenošana
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2011. gadā:
• tiks turpināta Nordplus ietvarprogrammas darbība – 2011. gada 1. martā ir
iesniegšanas termiņš projektu pieteikumiem, plānots izvērtēt iesniegtos
projekta iesniegumus, kā arī piedalīties projektu izvērtēšanas sanāksmēs
dalībvalstīs;
• plānots veikt pasākumus, lai sagatavotos nākamā perioda programmai 2012.2016.
6.8. Darbības virziens: Ārvalstu stipendiju administrēšana
•
•

2011. gada 1. maijā ir iesniegšanas termiņš ārvalstu studentu pieteikumiem
stipendijas iegūšanai – tiks izvērtēti iesniegtie pieteikumi un slēgti līgumi ar
apstiprinātajiem pieteikumiem;
tiks nodrošināta informācija par citu valstu piedāvātajām stipendijām Latvijas
studentiem.

6.9. Darbības virziens: Karjeras atbalsta īstenošana Latvijas izglītības sektorā,
EK informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance programmas darbības
nodrošināšana Latvijā, dalība Eiropas izglītības sistēmu informācijas tīklā
Eurydice, Latvijas jauno profesionāļu dalības nodrošināšana Worldskills
International rīkotajās sacensībās
IKAD 2011. gadā, uzturot Nacionālo izglītības iespēju datubāzi un īstenojot EK
informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance programmu, turpinās sniegt
informatīvo un metodisko atbalstu izglītības iespēju meklētājiem un karjeras
izglītības īstenotājiem vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, organizējot
informatīvos un mācību seminārus pedagoģiskajiem darbiniekiem par mūsdienīgām
karjeras izglītības metodēm, jo īpaši darbā ar jauniešiem un viņu vecākiem. Karjeras
konsultantu vajadzībām plānots izstrādāt un izdot vismaz vienu jaunu metodisko
materiālu. Plānots veikt karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes
sekretariāta funkcijas, lai uzlabotu karjeras atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā
iesaistīto institūciju sadarbību sistēmas pilnveidei, organizējot vismaz četras padomes
darba sēdes. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas problemātisko jautājumu
aktualizēšanai un risinājumu meklēšanai plānots organizēt nacionālo konferenci.
Plānots pilnveidot Nacionālās izglītības iespēju datubāzes NIID.LV saturu par
izglītības iespējām Latvijā, pabeigt tās savietošanu ar EK portālu PLOTEUS un
popularizēt abus produktus, izmantojot dažādus informācijas kanālus. NIID.LV
plānots papildināt ar interaktīvo materiālu „Profesiju pilsēta”, kurā apkopota
informācija par nodarbināto profesionālajām kvalifikācijām/profesijām dažādos
uzņēmumos/iestādēs/organizācijās.
2011. gadā plānots paplašināt sadarbību ar augstskolām studentu karjeras
pakalpojumu attīstīšanai, aktualizēt informatīvo materiālu saturu karjeras konsultantu,
karjeras izglītības īstenotāju un informācijas meklētāju vajadzībām Euroguidance
mājas lapā, lai sekmētu jauniešu mobilitāti izglītības ieguves nolūkā.
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EK Eurydice tīkla programmas ietvaros plānots piedalīties izglītības pētījumos
(pārskatos), sagatavojot informāciju par situāciju Latvijā un atjaunojot informāciju
jau iepriekšējos gados izstrādātajos materiālos un datubāzēs, kā arī tulkot un izdot
Eurydice tīkla apkopotos pārskatus, organizēt informatīvos seminārus izglītības
sistēmas darbiniekiem un studentiem par Eurydice tīkla pētījumu rezultātiem.
Plānots sākt sadarbību ar starptautisko prasmju un kompetenču attīstības
asociāciju Worldskills International, lai Latvija tiktu tajā uzņemta asociētās valsts
statusā, rodot iespēju Latvijas jaunajiem profesionāļiem piedalīties starptautiskajās
sacensībās vismaz divās profesiju grupās 2011. gada septembrī Londonā.
6.10. Citi darbības virzieni
6.10.1. Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē
2011. gadā VIAA izsludinās projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme
valodu apguvē”. Konkursa mērķis ir veicināt novatorisku un efektīvu svešvalodu
apguvi skolās, augstskolās un mūžizglītībā. Iniciatīvas būtība ir kampaņveidīgi
meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs un valodās pārņemamas svešvalodu
apguves metodes un paņēmienus.
Konkursam var pieteikties fiziskās un juridiskās personas, kas īsteno valodu
apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas.
Konkursa tematiskās prioritātes 2011. gadam:
• Valodu prasmes profesionālai izaugsmei;
• Valodas – ceļš uz labāku sabiedrību.
Atzinības zīmi kā balvu piešķir par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un
apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma.
6.10.2. Eiropa skolā
2011. gadā VIAA turpinās tradīciju, rīkojot bērnu un jauniešu radošo darbu
konkursu „Eiropa skolā”. Pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem būs iespēja ar
zīmējumu un eseju palīdzību paust savu izpratni par brīvprātīgo darbu, izveidojot
literāru vai vizuālu darbu par kādu no konkursa tēmām: „Ja es būtu brīvprātīgā darba
darītājs” vai „Ja pasaulē nebūtu brīvprātīgā darba veicēju”. Tēmas ir noteiktas
saskaņā ar Eiropas 2011. gada moto „Brīvprātīgā darba gads Eiropā”.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un skolotāju izpratni un cieņu pret
kultūras dažādību Eiropā, sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un
demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palīdzību paust personisko
attieksmi un pamatvērtības par Eiropu un dzīvi daudzkulturālā sabiedrībā.
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6.11. Finanšu saistības
35. tabula

Plānotās VIAA finanšu saistības 2011. gadam

Apakšprogrammas kods, nosaukums, projekta
nosaukums, finanšu avoti
62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (20072013):
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu (20072013):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas
Sociālā fonda finansējumu (2007-2013):
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts
pamatbudžetā
63.06.00 „ESF projekti (2007-2013)” (projekti „Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” , „Profesionālās
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču
apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”)
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem
struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas
Sociālā fonda projektu īstenošanu (2007-2013):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai
(2007-2013) (projekts „Valsts izglītības attīstības
aģentūras tehniskās palīdzības projekts ES fondu apguvei
2008.-2010. gada periodam”):
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
70.07.00 ES Rīcības programmas mūžizglītības jomā
2007.-2013. gadam un ES augstākās izglītības
sadarbības programmas Tempus un Erasmus Mundus:
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma

Plānotie finanšu līdzekļi
2011. gadam saskaņā ar
likumā par valsts budžetu
kārtējam gadam noteikto
(tūkst. latu)*
17 000
17 000

37 253
37 253
12 012
12 012

1 741
1 741

27 677
27 677

1 999
1 999

16 126
10 048
3 236
2 842
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Izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

2 322

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

430

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma
Izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
71.06.00
Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta grantu shēmas:
Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti
no citas valsts pamatbudžeta finansētas ministrijas vai
centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma
Izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 476
416

67

1
21
45

*Saskaņā ar 2011.gada 30.aprīļa Likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam””

36. tabula
VIAA resursu sadalījums pa darbības virzieniem 2011. gadā
% no
apakšprogrammu
kopējā finanšu
apjoma

Plānotais
iesaistīto
darbinieku
skaits

Sadarbības iestādes funkciju nodrošināšana ES
struktūrfondu vadībā

80

61

ES Mūžizglītības programmas īstenošanas
nodrošināšana

15

22.5

Informācijas un karjeras atbalsts

0.5

7

1

24

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas
administrēšana

0.5

2.5

Euroguidance un Eurydice īstenošana

0.5

4

1

5

Darbības virziens

Atbalsta funkcijas VIAA darbības virzienu
nodrošināšanai

Ārējās sadarbības un korporatīvās vadības
īstenošana (tai skaitā Ārvalstu stipendiju īstenošanas pasākumi,

Nordplus pasākumi, Eiropas Moderno valodu centrs pasākumi,
Eiropa Skolā pasākumi, Projekta „National Teams of Bologna
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Experts 2009-2011 pasākumi)

ESF „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana” un „Profesionālās izglītības
programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”
projektu administrēšana

1.5

6

Kopā

100

132

6.12. Komunikācija un publicitāte
2011. gadā plānoti būtiski pilnveidojumi mediju monitoringa un mediju
attiecību jomā. Ir izstrādāts mediju plāns, kurā palielināts proaktīvo mediju attiecību
īpatsvars, iezīmējot arī mediju kampaņas, piemēram, Comenius nedēļas un VIAA
īstenoto struktūrfondu projektu publicitātes nodrošināšanai. Paredzēts uzlabot
monitoringa apskatu kvalitāti, pārskatot tā šķērsgriezumus, nodalot VIAA
komunikāciju un tās administrēto projektu īstenotāju publicitāti, kā arī veicot virkni
citu jauninājumu. Turklāt monitoringa apskatā plānots pievienot Latvijas interneta
portālu un RSS monitoringu un, iespējams, arī TV un radio monitoringu.
Plānots turpināt veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Radio 2 raidījumu „Mūžu
dzīvo, mūžu mācies”, kā arī Latvijas Televīzijas raidījumu „Eirobusiņš”
struktūrfondu un Mūžizglītības projektu daudzveidības atspoguļošanā.
Diemžēl nav izdevies samazināt informatīvo materiālu skaitu, un 2011. gadā
KPPN būs jāsagatavo 73 drukas un e-materiāli VIAA administrēto fondu, programmu
un iniciatīvu publicitātes un mērķgrupu informētības nodrošināšanai.
2011. gadā turpināsies VIAA mājas lapas pilnveide: plānots izstrādāt satura
mērķgrupu skatījumu, papildināt sadaļas angļu valodā, veikt esošā satura pārskatīšanu
un uzlabošanu u.c. darbus. Iecerēts izstrādāt trīs mūsdienīgus interaktīvus
informatīvos moduļus – interaktīvās kartes EEZ finanšu instrumenta „Stipendiju
grantu shēmas”, mobilitātes, struktūrfondu un Erasmus rezultātu un iespēju
publicitātes nodrošināšanai. Turpināsies darbs pie tradicionālās sadaļas „projektu
pieredze”, papildinot to ar 160 starptautisko augstākās izglītības programmu projektu
dalībnieku (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet), Erasmus
programmas augstskolu personāla, Mūžizglītības programmas projektu īstenotāju,
konkursa „Eiropa skolā” jauniešu u.c. pieredzes stāstiem.
2011. gada beigās plānots veikt kvalitatīvo pētījumu, izvērtējot VIAA kā
sadarbības iestādes komunikāciju ar struktūrfondu mērķgrupām laika periodā no
2008. līdz 2010. gadam, izzinot potenciālo un faktisko struktūrfondu projektu
pieteicēju un īstenotāju vērtējumu un ieteikumus komunikācijas ar VIAA
uzlabošanai.
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No plānotajiem speciālajiem pasākumiem jāakcentē tradicionālais ES
Mūžizglītības programmas kvalitātes balvas pasākums „Spārni”. KPPN nodrošinās
VIAA dalību gadskārtējā starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2011”, ceļojošās
izstādes stendu vizuālo noformējumu un saturu, kā arī pašas izstādes izvietojuma
izstrādi par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieguldījumu izglītībā un zinātnē,
Comenius nedēļas, EAZVA un „Eiropa skolā” konkursu publicitāti. 2011. gadā
Latvijai būs jārīko arī Baltijas un Skandināvijas komunikācijas speciālistu darba un
pieredzes apmaiņas seminārs. Starptautiskais pieredzes apmaiņas pasākums Baltic
Expro 2011 notiks Igaunijā, KPPN koordinēs VIAA un labāko tās administrēto ES
Mūžizglītības un Nordplus projektu dalība šajā pasākumā.
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1. pielikums
VIAA organizatoriskā struktūra 1

1

2010. gada 1. novembrī.
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