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Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un 

izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu

PTA darbības pētniecības centros

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

Citi ieguldījumi uzņēmumos

Kopā

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

Citi ieguldījumi uzņēmumos

Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība

Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas 

tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un 

uzņēmumi utt.)

Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un pakalpojumi 

darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu spēju pielāgoties pārmaiņām; uzņēmējdarbības un 

inovāciju veicināšana

Sadzīves un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

Ūdens (dzeramā ūdens) apsaimniekošana un sadale

PTA darbības pētniecības centros

Tehnoloģiju nodošana un sadarbības tīklu uzlabošana starp maziem uzņēmumiem 

(MVU), starp šādiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem un universitātēm, dažādām 

pēcvidusskolas izglītības iestādēm, reģionālām varas iestādēm, pētniecības centriem un 

zinātnes un tehnoloģiju poliem (zinātnes un tehnoloģiju parki, tehnopoles utt.)

Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas 

tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un 

uzņēmumi utt.)

Dzelzceļi

Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija

Kopā

Lauksaimniecība

Rūpniecība

Investīciju joma/ Nosaukums

Finansēšanas plāns n gadā Apgūtais finansējums (n-1) gadāApgūtais finansējums n gadā

Kohēzijas politikas finansējuma apguves progress un atbilstība finanšu plānam tautsaimniecības sektoru griezumā, milj. LVL. Avots: VIS
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Investīciju joma/ Nosaukums

Finansēšanas plāns n gadā Apgūtais finansējums (n-1) gadāApgūtais finansējums n gadā

PTA darbības pētniecības centros

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas 

tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un 

uzņēmumi utt.)

Citi ieguldījumi uzņēmumos

Dzelzceļi (TEN-T)

Autoceļi

Autoceļi (TEN-T)

Pilsētas transports

Kombinētais transports

Lidostas

Ostas

Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība

Sadzīves un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana

Risku novēršana (tostarp tādu plānu un pasākumu veidošana un ieviešana, kas vērsti uz 

dabas un tehnoloģijas risku novēršanu un pārvaldību)

Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana

Integrēti projekti pilsētu un lauku reģenerācijai

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un 

izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu

Kopā

Būvniecība
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Investīciju joma/ Nosaukums

Finansēšanas plāns n gadā Apgūtais finansējums (n-1) gadāApgūtais finansējums n gadā

PTA darbības pētniecības centros

Tehnoloģiju nodošana un sadarbības tīklu uzlabošana starp maziem uzņēmumiem 

(MVU), starp šādiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem un universitātēm, dažādām 

pēcvidusskolas izglītības iestādēm, reģionālām varas iestādēm, pētniecības centriem un 

zinātnes un tehnoloģiju poliem (zinātnes un tehnoloģiju parki, tehnopoles utt.)

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas 

tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un 

uzņēmumi utt.)

Citi ieguldījumi uzņēmumos

Citi pasākumi, lai veicinātu pētniecību, inovācijas un uzņēmējdarbību mazajos un 

vidējos uzņēmumos

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (piekļuve, drošība, savietojamība, risku 

novēršana, pētniecība, inovācijas, e-saturs utt.)

Pilsētas transports

Lidostas

Ostas

Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība

Citi pasākumi dabas aizsardzībai un risku novēršanai

Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru 

un uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt 

ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm

Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai

Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties 

darba tirgū; diskriminācijas apkarošana attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un karjeras 

virzību, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana darbavietā

Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā, 

tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju 

uz dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, profesionālajai un 

augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti

Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar pēcdiploma 

studiju un pētnieku apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem universitātēm, 

pētniecības centriem un uzņēmumiem

Cita sociālā infrastruktūra

Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un 

izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu

Kopā

Privātie pakalpojumi



ES fondu 

finansējums

Nacionālais 

publiskais 

finansējums

Privātais 

finansējums
Kopā

ES fondu 

finansējums

Nacionālais 

publiskais 

finansējums

Privātais 

finansējums
Kopā

ES fondu 

finansējums

Nacionālais 

publiskais 

finansējums

Privātais 

finansējums
Kopā

Investīciju joma/ Nosaukums

Finansēšanas plāns n gadā Apgūtais finansējums (n-1) gadāApgūtais finansējums n gadā

PTA darbības pētniecības centros

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas 

tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un 

uzņēmumi utt.)

Citi ieguldījumi uzņēmumos

Citi pasākumi, lai veicinātu pētniecību, inovācijas un uzņēmējdarbību mazajos un 

vidējos uzņēmumos

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (piekļuve, drošība, savietojamība, risku 

novēršana, pētniecība, inovācijas, e-saturs utt.)

Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība

Bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības popularizēšana (arī Natura 2000)

Citi pasākumi dabas aizsardzībai un risku novēršanai

Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana

Kultūras infrastruktūras attīstīšana

Integrēti projekti pilsētu un lauku reģenerācijai

Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un pakalpojumi 

darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu spēju pielāgoties pārmaiņām; uzņēmējdarbības un 

inovāciju veicināšana

Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru 

un uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt 

ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm

Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties 

darba tirgū; diskriminācijas apkarošana attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un karjeras 

virzību, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana darbavietā

Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, lai attīstītu 

nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas saistībā ar inovācijām un uz 

zināšanām balstītu ekonomiku

Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā, 

tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju 

uz dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, profesionālajai un 

augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti

Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar pēcdiploma 

studiju un pētnieku apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem universitātēm, 

pētniecības centriem un uzņēmumiem

Izglītības infrastruktūra

Veselības infrastruktūra

Bērnu aprūpes infrastruktūra

Cita sociālā infrastruktūra

Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un 

izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu

Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude

Kopā

KOPĀ VISĀS NOZARĒS

Sabiedriskie pakalpojumi


