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ES revidenti uzskata, ka laukiem paredzētās mācību programmas 
“ir slikti pārvaldītas un izmaksā pārāk dārgi” 

ES finansētās laukiem paredzētās profesionālās izglītības un konsultāciju programmas izmaksā pārāk 
dārgi, bieži vien dublējas ar jau esošām programmām un to īstenošanai bieži vien izraugās jau 
zināmus mācību pakalpojumu sniedzējus, norādīts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. 
Revidenti konstatēja, ka dalībvalstu pārvaldības procedūras ir vājas un ka Eiropas Komisija nav 
īstenojusi pietiekamu pārraudzību.  

Lauku ekonomikā centrālo vietu joprojām ieņem lauksaimniecība un mežsaimniecību, taču ES lauku attīstības 
politika ir vērsta arī uz lauku reģionu atdzīvināšanu ar profesionālās izglītības, mācību un zināšanu pārneses 
palīdzību. ES atbalsta mācību un konsultāciju projektus lauku apvidos, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai. Šāda veida pasākumiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā tika atvēlēti 
1,3 miljardi EUR. Kopā ar dalībvalstu līdzfinansējumu publiskā atbalsta summa ir 2,2 miljardi EUR. 2014.–
2020. gada plānošanas periodā tā var pārsniegt 4 miljardus EUR.  

ES revidenti vērtēja, vai Komisija un dalībvalstis ir ieviesušas pienācīgas pārvaldības un kontroles sistēmas. Viņi 
apmeklēja piecas dalībvalstis – Spāniju (Galīciju), Austriju, Poliju, Zviedriju n Apvienoto Karalisti (Angliju), kurās 
tika veikti vairāk nekā 65 % attiecīgo izdevumu.  

Revidenti atklāja, ka mācību pasākumu pārvaldība kopumā nebija pietiekama. Dalībvalstis pārāk paļāvās uz 
pakalpojumu sniedzēju priekšlikumiem un jebkāda veida apmācību uzskatīja par “labu” un attiecināmu, lai 
saņemtu publisko atbalstu. Priekšlikumu nepietiekama analīze radīja risku, ka tiks finansētas neatbilstošas 
darbības un ka tiks dublēti mācību pasākumi, kas ir viegli pieejami. Daži atbalstu saņēmušie pasākumi izmaksāja 
10 reizes dārgāk nekā ekvivalenti jau pieejamie kursi.  

“Mācībām jābūt tādām, kas atbilst iepriekš noteiktām vajadzībām un ko sniedz kvalificēti un pieredzējuši 
pasniedzēji par saprātīgām izmaksām,” norādīja par šo ziņojumu atbildīgais Revīzijas palātas loceklis Jans 
Kinšts (Jan Kinšt). “Diemžēl pārāk bieži tā nenotiek.” 

Revidenti konstatēja arī to, ka tā kā trūka godīgas un pārredzamas atlases, atkārtoti izraudzījās pieredzējušu un 
stabilu pakalpojumu sniedzēju priekšlikumus, kas arī saņēma lielāko daļu finansējuma. Austrijā dažiem 
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pakalpojumu sniedzējiem mācību priekšlikumu sagatavošanas posmā bija privileģēta pieeja attiecīgai 
informācijai. Polijā dotāciju piešķiršanas sistēma regulāri deva priekšroku pieredzējušiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Zviedrijā un Spānijā lielāko daļu mācību sniedza iestādes, taču nebija pamatojuma, kāpēc tika 
izslēgti pasniedzēji no privātā sektora.  

Projektu pieteikumos bieži trūka pietiekami detalizētas informācijas, lai varētu pilnvērtīgi novērtēt plānoto 
pasākumu izmaksas. Tomēr iestādes savos kontrolsarakstos norādīja, ka izmaksu pamatotība ir pārbaudīta.  

Starp piemēriem, kad dalībvalstis pārmaksāja, minami gadījumi, kad maksājumu nesamazināja, ja dalībnieku bija 
mazāk, nekā plānots, maksājumus veica, atsaucoties uz apmeklētības sarakstiem, kas nebija ticami, vai kad tika 
deklarētas izmaksas, kas ievērojami pārsniedza apakšuzņēmējiem faktiski izmaksātās summas. Sniegto 
pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai reti kad izmantoja pieejamo informāciju, ko varēja gūt, piemēram, tieši 
iztaujājot dalībniekus, un tika ievāktas ziņas par visai vienkāršotiem rādītājiem, piemēram, apmācīto cilvēku 
skaitu vai finansēto mācību dienu skaitu.  

Ziņojumā ir sniegti turpmāk uzskaitītie ieteikumi dalībvalstīm. 

• Jāatlasa tādi mācību pasākumi, kas atbilst vajadzībām, kuras noteiktas ar regulāri veiktu vajadzību 
analīžu palīdzību, un jāizvairās no riska, ka procesu sāk virzīt pakalpojumu sniedzēji. 

• Jāuzlabo apmācības pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas un pieredzes novērtēšana. 
• Jāizvērtē vajadzība atbalstīt pasākumus, kas par pieņemamu cenu ir viegli pieejami. 

Mācību un konsultāciju sniedzējiem ne tikai jāsniedz informācija par dalībnieku apmierinātību ar pakalpojumiem, 
bet arī jāpārbauda, vai viņi apguva to, kas viņiem bija jāapgūst.  

 

Īpašais ziņojums Nr. 12/2015 “Uz zināšanām balstītas lauku ekonomikas veicināšanas prioritāti Eiropas 
Savienībā nelabvēlīgi ietekmē zināšanu pārneses un konsultāciju pasākumu vāja pārvaldība” pašlaik ir 
pieejams angļu, franču, vācu un spāņu valodā (citu valodu versijas tiks publicētas drīzumā). 

 


