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Piedalās:
Elita Benga (valdes loceklis)
Ieva Cēbura (biedrības biedrs)
Krišjānis Jurģelis (biedrības biedrs)
Aivars Timofejevs (valdes loceklis)
Alise Vītola (biedrības biedrs)
Līga Vecā (biedrības biedrs)
Krišjānis Veitners (valdes priekšsēdētājs)
Baiba Lokenbaha (E&Y konsultante)
Sapulces vadītājs: valdes priekšsēdētājs Krišjānis Veitners
Sapulcē piedalās 7 no 11 Biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.
1. DARBA KĀRTĪBA
1. LATES gada pārskata izskatīšana
2. Diskusija par izvērtēšanas standartu piemērošanu
3. Citi jautājumi
1. LATES gada pārskata izskatīšana
2014.gadā galvenās LATES aktivitātes bija saistītas ar diskusijām par izvērtēšanas standartu izstrādi.
Notika kopumā trīs diskusijas, kuru ietvaros tika pārrunāta standartu izstrādes nepieciešamība,
formulēti galvenie standartu mērķi, kā arī izskatīta Programmu izvērtēšanas standartu tulkojuma pirmā
versija. Diskusijas turpinājās arī 2015.gadā un šobrīd ir sagatavota Programmu izvērtēšanas standartu
tulkojuma otrā versija. 2014.gada 3.jūnijā LATES pārstāvji piedalījās Finanšu ministrijas rīkotās
Tematiskās izvērtēšanas darba grupas (TIDG) sēdē, kur informēja par uzsākto darbu pie standartu
izstrādes.
2014.gadā viens biedrības biedrs paziņojis par vēlmi pārtraukt darbību biedrībā. Biedrības pasākumos
ir piedalījušies 4 potenciālie biedri, kas ir izrādījuši interesi iesaistīties biedrības darbībā.
2014.gadā biedrība nav saņēmusi nevienu dāvinājumu vai ziedojumu. Biedrības ieņēmumus veido tikai
biedra naudu iemaksas. Biedrība iepirkusi mākslinieka pakalpojumu logotipa izstrādei.
Biedri izskatīja sagatavoto biedrības gada pārskatu par 2014.gadu un pārrunāja 2015.gadā veicamos
darbus. Tā kā informācija par LATES šobrīd nekur nav pieejama, tad kā pirmais un aktuālākais darbs ir
izveidot biedrības mājas lapu. 2.martā notiks valdes tikšanās par mājas lapas struktūru, lai vienotos par
vēlamo lapas saturu un talāk lemtu par lapas izstrādes organizēšanu. Mājas lapas saturu tad varētu
papildus komunicēt arī izmantojot Facebook, Twitter u.c. sociālos tīklus.
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Lai paaugstinātu LATES atpazīstamību plānots rudenī sarīkot publicitātes pasākumu par uzmanību
piesaistošu tēmu. Iespējamie temati: lēmumu pieņemšana, nebalstoties uz pierādījumiem (Elitas
piemērs), izvērtēšanas situācija Latvijā (Krišjāņa maģistra darbs), I.Viņķeles rosinātie jautājumi par
bērnu pabalstu politikas ietekmi. Iespējas šajā sakarībā sadarboties ar kādreizējo Sorosa findu (fondu
DOTS) u.c.
Nākošais uzdevums saistīts ar izvērtēšanas standartu izstrādi. Šobrīd ir sagatavots Programmu
izvērtēšanas standartu tulkojums un ir notikušas diskusijas par standartiem. Ir zināms, ka Finanšu
ministrija 10.-11.martā rīkos kārtējo TIDG sanāksmi, kur viens no jautajumiem būs izvērēŗšanas
standartu izstrāde. LATES noteikti jāpiedalās šajā sanāksmē un procesā, cenšoties iestrādāt galvenos
izvērtēšanas pamatprincipus šai dokumentā.
LATES darbības veicināšanai būtiska ir papildus finansējuma piesaiste. Standartu izstrādes process
varētu būt kāda projekta temats, tādēļ ir ierosinājums izmantot atvērto ERASMUS+ programmas
konkursu un izstrādāt projektu. Nepieciešams arī apzināt citas finansējuma iespējas.
LATES nav pagaidām informējis citas izvērtētāju organizācijas par savu eksistenci. Nepieciešams
informēt šīs organizācijas par LATES un izvērtēt kurās no tām iespējams iestāties.
Nolēma:
1. Apstiprināt LATES 2014.gada darbības pārskatu.
2. Uzdot K.Veitneram iesniegt pārskatu VID līdz 2015.gada 31.martam.
3. Veikt visas iespējamās darbības iespējami drīzākai LATES mājas lapas izveidei. Atbildīgā –
LATES valde.
4. LATES pārstāvjiem piedalīties FM rīkotajā TIDG un piedalīties FM iniciēto standartu izstrādē.
Atbildīgā – LATES valde
5. Izstrādāt projekta pieteikumu ERASMUS+ programā. Iespējamais projekta saturs – pieredzes
apmaiņa standartu izstrādes procesā. Atbildīgā – LATES valde.
6. Apzināt citas projektu finansējuma iespējas. Atbildīgā – L.Vecā (sākot ar aprīli).
7. Informēt citas izvērtētāju organizācijas par LATES. LATES valdei pieņēmt lēmumu par
iestāšanos organizācijās, balstoties uz dalības maksas apmēru un potenciālajiem ieguvumiem.
Atbildīgais – K.Veitners.
2. Diskusija par izvērtēšanas standartu piemērošanu
Pēc divām diskusiju reizēm ir sagatavota Programmu izvērtēšanas standartu tulkojuma otrā versija.
Nepieciešams turpināt diskusiju par standartu saturu un piemērojamību. Izvērtējot sagatavoto
tulkojumu ir skaidrs, ka nebūtu ieteicams šādu dokumentu virzīt tālāk apstiprināšanai, jo tajā ir vēl
daudz neskaidrību, tomēr tas ir labs pamats tālākam darbam. Redzams, ka ASV standarti būtiski atšķiras
no Latvijas pieeejas, kur ar standartiem tiek saprasts konkrēti definētas zemākā sliekšna prasības, kuras
jāizpilda, lai nodrošinātu atbilstību. ASV standarti vairāk definē vērtības un principus uz kuru
piepildīšanu nepieciešams tiekties, bet kuru izpilde nav 100% obligāta.
Standartu tulkojuma process ir rosinājis vērtīgas diskusijas, kas kopumā ir devušas labu pamatu tālākam
darbam pie izvērtēšanas standartu izstrādes. Vērtīgs procesa pienesums ir izvērtēšanas terminoloģijas
veidošana. Nepieciešams terminoloģiju apkopot atsevišķā terminu vārdnīcā, ko publicēt LATES mājas
lapā un regulāri atjaunot.
Balstoties uz jau paveikto, nepieciešams turpināt diskusijas, cenšoties formulēt galvenos
pamatprincipus. Ierosinājums ir balstīties uz standartu tulkojumā izvirzītajām piecām grupām:
lietderība, iespējamība (vēlams labāks termins), godīgums, precizitāte un izsekojamība. Nākošajā
tikšanās reizē jāizskata citu izvērtēšanas asociāciju formulētos standartus un ētikas vadlīnijas, kas
nosaka izvērtētāju rīcību, piemēram Amerikas izvērtētāju vadošos principus izvērtējumu veicējiem,
Austrālāzijas izvērtētāju asociācijas ētikas vadlīnijas, Apvienoto nāciju izvērtētaju grupas (UNEG)
definētas normas un standartus u.c
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Nolemj:
1. Saglabāt veikto Programmu izvērtēšanas standartu tulkojumu kā labu bāzes materiālu un
publicēt mājas lapā.
2. Ievērojot termina „standarts” neviennozīmīgo izpratni Latvijā, izvairīties no tā lietošanas, tā
vietā formulējot izvērtēšanas pamatprincipus. Ieteicams balstīties uz Programmu izvērtēšanas
standartos definētajām piecām standartu grupām.
3. Apkopot veikto terminu tulkojumus atsevišķā izvērtēšanas terminu vārdnīcā. Dokumentu
publicēt LATES mājas lapā un regulāri atjaunot. Terminoloģiju nepieciešams saskaņot ar
izvērtējumu pasūtītājiem, īpaši FM.
4. Uzsākt diskusijas par izvērtētāju rīcību nosakošu pamatprincipu izstrādi, balstoties uz citu
izvērtēšanas asociāciju formulēto standartu un ētikas vadlīniju tulkojumiem.
3. Citi jautājumi
3.1.
a)
b)
c)
d)
e)

K.Veitners informē par jaunākajām Starptautiskā izvērtēšanas gada aktualitātēm. Dalībnieki
īsi pārrunā kā LATES varētu iesaistīties Starptautiskā izvērtēšanas gada aktivitātēs:
piedalīties gada pasākumos (sekot līdzi kalendāram, piedalīties debatēs par globālo izvērtēšanas
agendu 2016-2020, ma zināt plaisu starp izvērtētājiem un politikas veidotājiem, veidot
nacionālo izvērtēšanas politiku.
popularizēt Starptautiski izvērtēšanas gadu (iztulkot un lietot logotipu, ievietot mājas lapā
informāciju).
atbalstīt vietējo VOPE (Voluntary organisation for profesionalization of evaluation)
kļūt par izvērtēšanas advokātu
dalīties ar zināšanām un pieredzē par izvērtēšanu.

3.2.

K.Veitners informē par EES aicinājumu piedalīties debatēs par globālo izvērtēšanas agendu
2016-2020 un iepazīstina ar sagatavoto materiālu (skat pielikumā).

3.3.

20-21.maijā Viļņā notiks Lietuvas FM nu jau sestā starptautiskā konference „EVALUATION
RESULTS FOR DECISION-MAKING: Use, challenges and examples”. Konferences tēma ir: kā
labāk lietot izvērtēšanas rezultātus un kā virzīties tuvāk uz pierādījumiem balstītai pieejai
politikas veidošanā. Reģistrācija konferencei sāksies 1.aprīlī. Prezentācijas pieteikumu
iesniegšanas temiņš – 9.marts. Pilno priekšlasījumu iesniegšanas termiņš – 20.aprīlis.

3.4.

Eiropas Komisija izsludinājusi ES Kohēzijas politikas izvērtējumu konkursu. No 2015.gada 1.
janvāra līdz 31. decembrim Eiropas Komisija (EK) aicina pieteikt Eiropas Savienības (ES)
Kohēzijas politikas izvērtējumus konkursā, kuram noslēdzoties, labāko izvērtējumu autoriem
būs iespēja izstrādātos izvērtējumus un priekšlikumus prezentēt 2016. gada konferencē “ES
Kohēzijas politikas efektivitāte”. Konkursā darbus var pieteikt divās kategorijās – jau īstenoti
izvērtējumi (A kategorija) un plānoto izvērtējumu priekšlikumi (B kategorija).
Lai pieteiktos konkursa A kategorijā, galvenais priekšnoteikums ir izvērtējuma realizācija līdz
2015. gada 31. decembrim jeb konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam. Izvērtējuma
veicējs var būt gan organizācija, gan privātpersona, bet svarīgi, ka izvērtējuma mērķis bijis
Kohēzijas politikas efektivitātes novērtēšana, kas var būt dažādās jomās, piemēram,
uzņēmējdarbības atbalsts, infrastruktūras attīstība, nodarbinātība, sociālā iekļaušana un citās.
Konkursa B kategorijā var pieteikt tādus izvērtējumus, kuri vēl nav uzsākti, bet ir izstrādāts
izvērtējuma priekšlikums. Arī šajā kategorijā izvērtējumu mērķim jābūt Kohēzijas politikas
efektivitātes novērtēšanai. Īpašs aicinājums pieteikt tādus izvērtējumu priekšlikumus, kuros
plānots pielietot inovatīvu metodoloģiju. Priekšlikumus var iesniegt gan jaunie zinātnieki un
doktorantūras studenti, gan profesionāļi.

3.5.

Baiba Lokenbaha informē, ka Ernst&Young ir pieņemts konceptuāls lēmums iestāties LATES. Lai
iestātos LATES, nepieciešams iesniegums brīvā formā.

Sanāksme noslēdzas 16.15.
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