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KP fondu (ESF, ERAF, KF)publiskā finansējuma sadalījums pa 

prioritārajiem virzieniem (milj.EUR), kopā 5 223,8 t.sk. IZM 859,89 

(19,54%) 
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1. Pētniecības, tehnoloģiju 

attīstība un inovācijas; 

500,0; 11% 

2. IKT pieejamība, e-

pārvalde un pakalpojumi; 

193,4; 4% 

3. Mazo un vidējo 

uzņēmumu  

konkurētspēja; 275,0; 6% 

4. Pāreja uz ekonomiku, 

kura rada mazas oglekļa 

emisijas visās nozarēs; 

493,3; 11% 

5. Vides aizsardzība un 

resursu izmantošanas 

efektivitāte; 570,0; 14% 

6. Ilgtspējīga transporta 

sistēma; 1 163,3; 27% 

7. Nodarbinātība,  

darbaspēka mobilitāte un 

sociālā iekļaušana; 547,6; 

13% 

8. Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība; 503,7; 12% 

9. Tehniskā palīdzība 

(ESF, ERAF, KF); 101,3; 

2% 

1.PV IZM 274 

(54,8% no 1.PV) 

8.PV IZM 515,96 

(100% no 8.PV) 

7.PV IZM 14,87 

+14,87 JNI 

(5,43% no 7.PV) 

5.PV IZM 40,19 

(7,05% no 5.PV) 



 

 

  

 

Zinātne 
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Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 
publiskais 

finansējums, 

milj. EUR 

Indikatīvais 
uzsākšanas laiks 

SAM 1.1.1.  Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, 
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā, ERAF 
 

322,35 
 

2015.gada III 
ceturksnī   

(1. un 2.pasākums) 

ES struktūrfondu atbalsts zinātnei 

Kopā: 322,35 (t.sk. ERAF 273 995 380 ) 
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Atbalsta pasākumi: 

1. Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana, ieviešot zinātnisko institūciju 

darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma rekomendācijas (2015.gada III ceturksnī) 

2. Individuālie granti jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras pētījumiem (2015.gada III 

ceturksnī) 

3. Cilvēkresursu attīstība zinātnē (2015.gada IV ceturksnī) 

4. Inovāciju granti zinātnē balstītu inovatīvu risinājumu aktuālu un praktisku uzņēmumu un citu 

ārējo pasūtītāju problēmu risināšanai (2016.gada I ceturksnī) 

5. Pētniecības un attīstības infrastruktūras attīstīšana RIS3 jomās (2016.gada IV ceturksnī) 

6. Atbalsts dalībai Eiropas Pētniecības telpas bilateriālās un multilateriālās sadarbības 

programmās pētniecībā un inovācijās (2016.gada I ceturksnī) 

 

Mērķa grupa-labuma guvēji: zinātniskās institūcijas, zinātnē nodarbinātie, studējošie, komersanti 

Finansējuma saņēmēji: zinātniskās institūcijas. 
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AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA 
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Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 
publiskais 

finansējums, 
milj. EUR 

Indikatīvais 
uzsākšanas 

laiks 

SAM 8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt 
resursu koplietošanu, ESF 

10,81 
2016.gada I 
ceturksnis  

SAM 8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializācijas jomās, ESF 

34,34 
2016.gada I 

ceturksnī 

SAM  8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 
institūcijās, ESF 

20 
2015.gada IV 

ceturksnī 

SAM 8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību 

izpildei, ESF 
1,5 

2015.gada I 

ceturksnī 

SAM 8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un 

radošās industrijas, studiju programmu skaitu, ERAF 
 44,64 

2016.gada I 
ceturksnī 

SAM 8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi 
koledžās, ERAF 

14,19 
2015.gada III 

ceturksnī 

ES struktūrfondu atbalsts augstākajai izglītībai, 

125, 48 milj. EUR 
 



  

SAM 8.1.1. Palielināt modernizēto STEM*, tajā skaitā medicīnas un 

radošās industrijas, studiju programmu skaitu  

(Kopā: 44 641 656EUR, t.sk. ERAF 37 945 407) 

Atbalsts plānots: 
 
• studiju un zinātniskā darba infrastruktūras attīstībai (rekonstrukcijai un renovācijai); 
 
• iekārtu un aprīkojuma, t.sk. tālmācības rīku, IKT risinājumu, programmatūras, bibliotēku 

resursu iegādei, kā arī pieejai datu bāzēm,  
 
 lai atbilstoši augstskolu  stratēģiskām  specializācijām  izveidotu teritoriāli koncentrētu un 

uzlabotu studiju un zinātniskā darba bāzi STEM 
 
Mērķa grupa-labuma guvēji: augstskolas, akadēmiskais personāls, studējošie 

 
Finansējuma saņēmēji: augstskolas 
 

 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada I ceturksnis  
 

 

      

 

    *STEM- science, technology, engineering and mathematics  



 

 

 

 

 

 

SAM 8.1.4.  Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, 

t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās 

 

(Kopā: 14 185 198  EUR, t.sk. ERAF 12 057 418 EUR) 

 

Atbalsts plānots:  
 
• mācību vides uzlabošanai koledžās, kuras īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības STEM studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai un RIS3 
 
Mērķa grupa-labuma guvēji: audzēkņi koledžās, pedagogi, prakšu vadītāji, izglītojamie  

     pieaugušie 
 

Finansējuma saņēmēji: koledžas 

 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada III ceturksnis  
 
 



 

SAM 8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt 

resursu koplietošanu 

(Kopā:10 815 000 EUR, t.sk. ESF 9 192 750 EUR) 

 
Atbalsts plānots:  
 
• kopīgo doktorantūras studiju programmu un studiju programmu ES valodās izstrāde un 

aprobācija, 
 
• akreditācijas izmaksu segšana starptautiskās profesionālās organizācijās;  

 
• izstrādāto un akreditēto studiju programmu starptautiskā publicitāte. 

 

Mērķa grupa- labuma guvēji: augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas 

Finansējuma saņēmēji: : augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada I ceturksnis  

 

 
 



 
SAM 8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko 

personālu stratēģiskās specializācijas jomās  

 

(Kopā: 34 340 686, t.sk. ESF 29 189 583 EUR) 
 
Atbalsts plānots: 
 

• ārvalsts pasniedzēju piesaistei; 

• akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveidei, t.sk. stažēšanās uzņēmumos; 

• jauno pasniedzēju piesaiste, atbalstot doktorantu akadēmisko darbu augstākās izglītības 

iestādē. 
 
Mērķa grupa-labuma guvēji: akadēmiskais personāls, ārvalstu pasniedzēji un doktoranti. 
 
Finansējuma saņēmēji: augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas 
 
 
Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada I ceturksnī 

 

 



 

 

SAM 8.2.3.  Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 

institūcijās  
 

(Kopā: 20 000 000 EUR, t.sk. ESF 17 000 000 EUR) 

 
Atbalsts plānots:  

• augstākās izglītības institūciju attīstības stratēģiju izstrādei, pilnveidei un to ārējam novērtējumam;  

• studiju virzienu padomju darbam - studiju programmu satura pārstrukturizācijai, aktualizācijai un 

studiju programmu konsolidācijai;  

• augstākās izglītības institūciju iekšējas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes 

paaugstināšanai atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 

izglītības telpā, personāla atalgojuma un promocijas sistēmas ārējam novērtējumam un sistēmas 

pilnveidei; 

• e-risinājumu, t.sk. e-koplietošanas mehānismu un starpinstitūciju sadarbības risinājumu, attīstībai. 
 

Mērķa grupa- labuma guvēji: augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas 

Finansējuma saņēmēji: augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas 

 



 

SAM 8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR* aģentūrai izvirzīto prasību 

izpildei  
(Kopā: 1 500 000 EUR, t.sk. ESF 1 275 000 EUR) 

 
Atbalsts plānots:  
 
• nacionālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sākotnējās darbības 

kvalitātes atbalsta pasākumiem; 
 
•  aģentūras personāla apmācībai. 
 
 
Mērķa grupa- labuma guvēji:  nacionālā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra 

       

 

Finansējuma saņēmēji: nacionālā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, 

 
* EQAR - European Quality Assurance Register for Higher Education. 



 

ES struktūrfondu atbalsts izglītībai (415,6 mil. EUR) 

Atbalsta joma Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 
publiskais 

finansējums, 

milj. EUR 

Indikatīvais 
uzsākšanas 

laiks 

 

Profesionālā 

izglītība 
(146,13 milj.) 

SAM 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu, ERAF 104,78 
2015.gada III 

ceturksnis 
(1.kārta ) 

SAM 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu 

pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā, ESF 
21,93 

2016.gada I 
ceturksnis 

SAM 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai, ESF 
12, 93 

2015.gada III 
ceturksnis 

SAM 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 

iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi, ESF 
6,49 

2015.gada IV 
ceturksnis 

Vispārējā izglītība 

(209, 5 milj.) 

SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi , ERAF 162,81 
2016.gada II 

ceturksnis  

SAM 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, ESF 18,18 
2015.gada III 

ceturksnis 

SAM 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai, ESF 
28,51 

2016.gada IV 
ceturksnis 

Karjeras izglītība 
(23 milj.) 

SAM 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs, ESF 
23,08 

2015.gada II 
ceturksnis 

Mūžizglītība 
(27,03 milj.) 

SAM 8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, ESF 

 
27,03 

2016.gada I 
ceturksnis 

 

 
Izglītības kvalitātes 

monitorings  

( 9 milj. ) 
 

 SAM 8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, ESF 9, 21 
2015.gada III 

ceturksnis 
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Vispārējā izglītība  
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ES struktūrfondu atbalsts vispārējai izglītībai, 209,5 milj. EUR 

Atbalsta 
joma 

Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 
publiskais 

finansējums, 
milj. EUR 

Vispārējā 
izglītība 

SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi  162,81 

 
SAM 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās 
izglītības saturu 

18,18 

 
SAM 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 
 

28,51 
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Atbalsts plānots mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs dažādās 

izglītības pakāpēs, ievērojot katra novada un plānošanas reģiona izglītības pakalpojuma attīstības 
stratēģijas: 
 
• dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai pamatizglītības programmas īstenošanai (7.-9.klase);  
 

•mācību vides uzlabošana integrētās izglītības iestādēs (apvienojot vispārējās izglītības iestādi un 
profesionālās izglītības iestādi), t.sk. mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei; 
 
• integrēto izglītības iestāžu, nacionālas vai reģionālas nozīmes vidusskolu un valsts ģimnāziju 
dienesta viesnīcu sakārtošanai; 
 

•inovatīvu IKT risinājumu ieviešanai mācību procesā un mācību vides ergonomiskai iekārtošanai 
vispārējās izglītības iestādēs; 
 
•metodisko funkciju attīstībai, t.sk. STEM un IKT jomā, valsts ģimnāzijās; 
 
• vispārizglītojošo skolu sporta zāļu un laukumu sakārtošanai. 

 
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības un to apvienības, tai skaitā 30 milj. EUR paredzēti Latvijas  
         9 lielo pilsētu vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai  
 
Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada II ceturksnis  (1.kārta; kopā plānotas 3 kārtas) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

8.1.2. SAM: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi  
Kopā: 162 810 957 EUR,  t.sk. ERAF 138 389 313 EUR 

 

 

 



 

 

 

8.3.1.SAM:  Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības 

saturu  

(Kopā: 18 182 071 EUR, t.sk. ESF 15 454 760 EUR)  

 

 
Atbalstāmās darbības:  

• kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija, metodiku un mācību līdzekļu, 

t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija; 

• mācīšanās traucējumu diagnostikas izstāde un aprobācija; 

• mācību līdzekļu un metodiku izstrāde vai pielāgošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

 
Mērķa grupa: Valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par izglītības satura izstrādi un pārraudzību. 

 
 

Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības satura centrs, izglītības iestādes, komersanti. 
 
Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada III cet. –satura aprobācija, 2017.gada II cet. – digitālo 

mācību līdzekļu izstrāde  

 

 

 

 



 

Atbalstāmās darbības:  

• atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai,  

• atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācīšanās traucējumiem;  

• pasākumi jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. 

mācīšanās traucējumu diagnosticēšana;  

• nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšana 

• iesaistīto pedagogu kompetences pilnveide t.sk. uzņēmējspēju, IKT, u.c. kompetenču un 

prasmju attīstība 

• labās prakses apmaiņa individualizētas mācību pieejas īstenošanā 

Mērķa grupa – labuma guvēji: vispārējās izglītības iestādes 
 

Indikatīvie finansējuma saņēmēji: pašvaldības vai to apvienības, izglītības iestādes, biedrības un 
          nodibinājumi, Valsts izglītības satura centrs. 

 
Indikatīvais uzsākšanas laiks 2016.gada IV ceturksnis 

 

 

 

8.3.2. SAM: Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

 
Kopā: 28 517 287 EUR, t.sk. ESF 24 239 693 EUR 



 

 

Profesionālā izglītība  
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ES struktūrfondu atbalsts profesionālajai izglītībai  
146,15 milj. EUR 

Atbalsta joma Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 
publiskais 

finansējums, 
milj. EUR 

Profesionālā 
izglītība 
(146,15  

milj.) 

SAM 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 104,78 

 
SAM 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē 
uzņēmumā 
 

21,93 

 
SAM 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas 
kvalifikācijas ietvarstruktūrai 
 

12, 93 

 
SAM 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību 
un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi 
 

6,49 
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8.1.3. SAM: Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu  

 
Kopā: 104 786 645 EUR, t.sk. ERAF 89 068 648 EUR 

 

 
 
Atbalstāmās darbības:  
 
• profesionālās izglītības iestāžu, it īpaši profesionālās izglītības kompetences centru, 

infrastruktūras, t.sk. sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras, izveideiun sakārtošana; 
 
• mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde, t.sk. infrastruktūras attīstība jaunu 

profesionālo izglītības programmu īstenošanai prioritārajās izglītības tematiskajās jomās 
vai programmu grupās.  

 
Indikatīvie finansējuma saņēmēji: profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības.  
 
66 801 486 EUR indikatīvi plānots novirzīt  profesionālās izglītības iestādēm, kas atrodas 

nacionālas nozīmes centros 
 
 Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada III ceturksnis 

 

 

 



 

 

8.5.1. SAM: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē 

uzņēmumā  

 

Kopā: 21 937 153 EUR, t.sk. ESF 18 646 580 EUR 
 

 
Atbalstāmās darbības: 

 
•darba vidē balstītu mācību un māceklības īstenošana, t.sk. audzēkņu apdrošināšanas 
izdevumus, izdevumus par individuālajiem drošības līdzekļiem un transporta un dienesta 

viesnīcas izdevumu kompensācijas izmaksas audzēknim un kompensācija uzņēmējam par DVB 
nodrošināšanu;  
 
•mācību prakses īstenošana pie darba devēja uzņēmumā ,t.sk. audzēkņu apdrošināšanas 
izdevumus, izdevumus par individuālajiem drošības līdzekļiem un transporta un dienesta 
viesnīcas izdevumu kompensācijas izmaksas audzēknim un kompensācija uzņēmējam par 

kvalifikācijas prasībām atbilstošas mācību prakses nodrošināšanu,  nodrošinot t.sk. 
uzņēmējdarbības un e-prasmju apguvi. 
 

 

Indikatīvie finansējuma saņēmēji:  VISC, LDDK, LBAS, LTRK, Latvijas Amatniecības kamera, 

profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības. 

 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada I ceturksnis 
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Atbalstāmās darbības: 

• nozaru izpētei un nozares kvalifikācijas struktūras izstrādei; 

•  profesiju standartu un specializācijas pamatprasību izstrādei; 

•  profesionālās izglītības pamatprogrammu un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura 

izstrādei;  

• modulāro profesionālās izglītības programmu  un mācību līdzekļu un metodisko materiālu, 

t.sk. novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai, 

izstrādei. 

 
Indikatīvie finansējuma saņēmēji: VISC, LDDK, LBAS, LTRK, Latvijas Amatniecības kamera,  

profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības. 
 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada III ceturksnis 
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8.5.2.SAM:  Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas 

kvalifikācijas ietvarstruktūrai 

 

Kopā: 12 936 508 EUR, t.sk. ESF10 996 031 EUR 



Atbalstāmās darbības: 

pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences pilnveidei, t.sk. SAM 

8.5.2. ietvaros jaunizstrādātā mācību satura apguvei, tai skaitā nodrošinot e-prasmju apguvi, 

un stažēšanās pasākumiem,  

papildu metodoloģiskais  atbalsts un apmācības jaunajiem pedagogiem ;  

 prakšu vadītāju un amata meistaru pedagoģiskās kompetences pilnveide;  

izglītības iestāžu vadītāju kompetenču pilnveide pieaugušo izglītības procesa vadībā;  

nozaru pārstāvju kapacitātes celšanai darbam profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībā, 

iesaistoties mācību satura novērtējumā, prakšu organizēšanā un mācību procesa pārvaldībā.  

 

Finansējuma saņēmēji: VISC, profesionālās izglītības iestādes, LDDK, LBAS, LTRK, Latvijas 

Amatniecības kamera pašvaldības. 

 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada IV ceturksnis 
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8.5.3. SAM: Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu 

pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences 

pilnveidi 

Kopā: 6 490 095 EUR, t.sk. ESF 5 516 580 EUR 



 

 

Mūžizglītība, karjeras 

izvēle,izglītības kvalitātes 

monitorings 
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ES struktūrfondu atbalsts karjeras izglītībai, mūžizglītībai un 
izglītības kvalitātes uzraudzībai  

Atbalsta joma Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 
publiskais 

finansējums, milj. 
EUR 

Karjeras 
izglītība 

(23 milj.) 

 
SAM 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 
 

23,08 

Mūžizglītība 
(27 milj.) 

 
SAM 8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci 
 

27,03 

 

Izglītības 

kvalitātes 

monitorings  

( 9,2 milj. ) 

 

 SAM 8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu 9, 21 
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  8.3.5. SAM: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

Kopā: 23 080 688 EUR, t.sk. ESF 19 618 584 EUR 

 

 

 

Atbalstāmās darbības: 

•karjeras pakalpojuma plāna izstrādei un aprobācijai, t.sk. metodisko un informatīvo materiālu 
izstrādei 

•karjeras pedagogu vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs profesionālās kompetences 
pilnveidei 

•karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana izglītības iestādēs, tajā skaitā karjeras 
konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās  

•atbalsts izglītojamo profesionālās meistarības konkursu organizēšanai un dalībai 
starptautiskajos konkursos 

•Finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra, vispārējās, t.sk. speciālās, un 

                profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības. 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada II ceturksnis 

 

 



 

 

 

 

  8.4.1.SAM: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci  

 

Kopā: 27 034 565 EUR, t.sk. ESF 22 979 380 EUR 

 

Atbalstāmās darbības:  
 
•nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidei un neformālās izglītības 
programmu apguvei; 
  

•karjeras konsultēšanas pakalpojumi; 
 
•atbalsta mehānismiem sociālai atstumtībai pakļauto personu iesaistei profesionālās pilnveides 
pasākumos. 
 

Mērķa grupa – labuma guvēji: nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem 

Finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra 

 
Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada I ceturksnis 
 
 

 

 

 



 

Atbalstāmās darbības: 
 
• izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde un ieviešana visos izglītības līmeņos; 
  

• nacionālo pētījumu veikšana un dalība starptautiskos izglītības pētījumos. 
 

 
 
Mērķa grupa – labuma guvēji: valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi,  

      pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī    

      starptautisko pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas  
      jomā 

 
Finansējuma saņēmēji: Izglītības un zinātnes ministrija ar tiesībām deleģēt padotības iestādei. 

 

 
Indikatīvais uzsākšanas laiks 2015.gada III ceturksnis 

 

 

 

8.3.6.SAM: Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu  

 
Kopā: 9 214 359 EUR, t.sk. ESF 7 832 205 EUR 



Jauniešu iesaiste 

izglītībā un 

nodarbinātībā 
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ES struktūrfondu atbalsts jauniešu  iesaistei izglītībā un 

nodarbinātībā 
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Atbalsta 

joma 
Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 

publiskais 

finansējums, 

milj. EUR 

Indikatīvais 

uzsākšanas 

laiks 

 

Jauniešu 
garantijas 

pasākumi un 
priekšlaicīgas 

izglītības 
pamešanas 
mazināšana 

100,6 milj. EUR 

SAM 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros, ESF 

34,13 

(IZM 

finansējuma 

daļa) 

2014.gada 

1.jūnijs 

 

SAM 8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un 

veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā, ESF 

 

9,00 
2014.gada 

oktobris 

 

 SAM 8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, ESF 

 

57, 5 

tiks definēts 

pēc izpētes 

rezultātu 

saņemšanas  



 

 

 

8.3.3. SAM: Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā 

 
Kopā: 9 000 000 EUR, t.sk. ESF 7 650 000 EUR 

 

 Atbalstāmās darbības: 
•NVA nereģistrēto NEET jauniešu, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, apzināšanas, 
motivēšanas un aktivizēšanas pasākumi;  
•NVA nereģistrētā NEET jaunieša profilēšana;  
•individuālas pasākumu programmas izstrādāšana katram iesaistītajam NVA nereģistrētajam 
NEET jaunietim; 
• individuālas pasākumu programmas īstenošana un uzraudzība.  

 
Mērķa grupa: nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 
   29  gadiem, kas nav reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki 

 
Finansējuma saņēmēji: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 
pašvaldībām. 

 
Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2014.gada oktobris 

 

 
 



 

 

 

 8.3.4. SAM: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumus 

 

Kopā: 57 540 405 EUR, t.sk. ESF 48 909 344 EUR 
 

  Atbalstāmās darbības: 

 Mērķa grupa: 

 Finansējuma saņēmēji: 

 Indikatīvais uzsākšanas laiks:  

 

    tiks definēts pēc izpētes rezultātu saņemšanas  
 

 



 

 

 
  7.2.1.SAM: Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas 

ietvaros   

(LM administrēta aktivitāte)  

 
Kopā: 34 130 164 EUR, t.sk. ESF 29 010 639 EUR 

 

 
 

Atbalstāmās darbības (IZM daļa): 
sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana, t.sk. arodizglītības programmas otrā 
profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena mācību gada laikā, profesionālās vidējās 
izglītības programmas trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada 
laikā, kā arī karjeras izglītības atbalsta pasākumi; 
izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās pamatprasmju ieguvei, profesionālai 

tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei un karjeras atbalsta pasākumu īstenošana profesionālās 
izglītības veicināšanai 

 
Mērķa grupa: jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti līdz 29 gadu vecumam, prioritāri atbalstu 
   sniedzot mērķa grupai vecumā 15-24 gadiem (ieskaitot); 

 
Finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2014.gada 1.jūnijs* 
 
* Specifiskais atbalsta mērķis uzsākts pirms apstiprināts viss ES fondu tiesiskais regulējums 

 



ES struktūrfondu atbalsts nacionāla līmeņa sporta 

infrastruktūras uzlabošanai 

5.6.1.SAM: veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu 

sociālekonomisko izmantošanu (Kopā: 94 567 990EUR, t.sk. ERAF 80 382 791 EUR) 

Atbalstāmās darbības: 

• atbilstoši Rīgas  ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajiem  

sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un prioritāri atbalstāmo degradēto teritoriju 

revitalizēšana 

• maza mēroga sabiedrisku, kultūras, un sporta objektu izveidi un rekonstrukciju, 

kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu  

Indikatīvās mērķteritorijas: Rīgas pilsētas degradētās apkaimes. 

Indikatīvā mērķa grupa: iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, investori, tūristi. 

Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Projektus plānots realizēt sadarbībā starp pilsētas 
pašvaldību (t.sk. tās uzņēmumiem), valsts pārvaldes iestādēm (t.sk. valsts 

kapitālsabiedrībām), kā arī  investoriem un attīstītājiem.  

 

5.6.1. SAM ietvaros plānota Daugavas stadiona rekonstrukcija. 

Indikatīvais finansējums: 47 283 995 EUR. 

 

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada I ceturksnis 
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Ex-ante nosacījumi investīciju veikšanai (1)  

1. Kartējums pirms ERAF investīciju veikšanas – izglītības infrastruktūrā līdz 
2016.gada 31.decembrim, t.sk. stratēģisko kritēriju izstrāde: 

• augstākajā izglītībā līdz 01.03.2016. 

• profesionālajā izglītībā 1.kārtas uzsākšanai – līdz 30.11.2014. 

• vispārējā izglītībā– līdz 30.11.2014. 

2. Pētījums par iemesliem priekšlaicīgai mācību pamešanai  8.3.4.SAM uzsākšanai 
un 8.3.3.SAM papildināšanai : 

• pētījums par iemesliem priekšlaicīgai mācību pamešanai  -10.10.2014. 

• priekšlikumi mācīšanos sekmējošiem preventīviem un kompensējošiem 

pasākumiem  - 01.11.2014. 

• ieteikumi nacionālo datu ieguves, uzskaites un analīzes sistēmas pilnveidei - 

31.12.2014. 

• preventīvo un kompensējošo pasākumu plāna izstrāde - 01.04.2015. 

• Sistēmiski uzlabojumi datu uzskaitē un analīzē VIIS, paplašinot sistēmas 

funkcionalitāti – 31.07.2015.  
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Ex-ante nosacījumi investīciju veikšanai (2) 

3. Izstrādāts RIS3 ieviešanas pasākumu plāns un uzraudzības mehānisms - līdz 
01.07.2015.  

- informatīvais  ziņojums “Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas 

pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās 

specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas 

aprakstu, izstrādes progresu” (izsludināts VSS 25.09.2014.); 

- Monitoringa sistēmas modeļa izstrāde, t.sk. mehānisms efektīva 
uzņēmējdarbības atklājuma principa piemērošanā līdz 01.06.2015.; 

- ZI konsolidācija un konkurētspējīgo ZI rīcībspējas uzlabošana, kas veikta, 
pamatojoties uz Zinātnes ārējā izvērtējuma rezultātiem un 19.08.2014. MK 

apstiprināto informatīvo ziņojumu par “Latvijas zinātnes strukturālās reformas 

īstenošanu līdz 01.07.2015.”; 

- SF fondu R&D atbalsta starpposma un ex-post novērtējums līdz 01.04.2016.; 

- Viedās specializācijas jomu instrumentu fokusēšana atbilstoši jomas izaugsmes 

un mērķu sasniegšanas progresa vajadzībām patstāvīgi no 2015.gada līdz 
2020.gadam. 
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Paldies par uzmanību! 
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