
ES struktūrfondu 2014-2020
ieguldījumi izglītībā un zinātnē 

2014.gada 1.oktobris 



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



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

10

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 11

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 sadarbībā ar pašvaldībām

Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2016.gada I ceturksnis



Jauniešu iesaiste 

izglītībā un 

nodarbinātībā
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ES struktūrfondu atbalsts jauniešu  iesaistei izglītībā un 

nodarbinātībā

17

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 



Paldies par uzmanību!
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