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 11.PIELIKUMS 
 

 

Rīcības plāns izglītības infrastruktūras kartējuma izstrādei 

Pasākums Apraksts 
Izpildes 

termiņš 
Atbildīgais 

I. Augstākā izglītība 

1. 2007.–2013.gada 

plānošanas perioda 

projektu augstākās 

izglītības infrastruktūras 

modernizēšanai 

pabeigšana 

2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros projektu īstenošana 

augstākās izglītības infrastruktūras modernizēšanai turpinās līdz 

2015.gada 31.augustam. Plānots, ka programmas noslēgumā 

2015.gadā indikatīvi 80% no kopējā STEM, t.sk. medicīnas un 

radošās industrijas, studiju programmu skaita tiks pilnveidota 

materiāltehniskā bāze. SF 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros 

plānots pabeigt prioritāro STEM studiju programmu 

materiāltehniskās bāzes modernizāciju. 

31.08.2015. Finansējuma 

saņēmēji 

(augstākās 

izglītības 

iestādes) 

2. ES fondu 2007.–

2013.gada plānošanas 

perioda ieguldījumu 

augstākās izglītības 

infrastruktūrā ex-post 

novērtējums 

ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu 

augstākās izglītības infrastruktūrā novērtējums. 

31.12.2015. IZM 

3. Stratēģisko kritēriju un 

projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriju 

izstrāde 

 

 

 

 

 

Izstrādāti stratēģiskie kritēriji ieguldījumiem augstākās izglītības 

infrastruktūrā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji SAM 8.1.1. „Modernizēt 

AII studiju un zinātniskā darba materiāltehnisko bāzi STEM t.sk. 

medicīnas un radošās industrijas  jomās un doktorantūrā, nodrošinot 

resursu teritoriālo koncentrāciju un vairāku augstskolu kopīgi 

izveidotu tematisku doktorantūras centru attīstību” un SAM 8.1.4. 

„Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, 

t.sk., medicīnas un radošās industrijas,  programmu īstenošanai 

nepieciešamo mācību vidi koledžās atbilstoši tautsaimniecības 

nozaru attīstībai”. 

01.03.2016. IZM 

4. Augstākās izglītības 

iestāžu projektu 

iesniegumu atlase SAM 

8.1.1. un SAM 8.1.4. 

ietvaros 

Pēc stratēģisko kritēriju ieguldījumiem augstākās izglītības 

infrastruktūrā un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes 

būs iespējams veikt projektu iesniegumu atlasi SAM 8.1.1. un SAM 

8.1.4. ietvaros. 

Līdz 

31.12.2016. 

 

CFLA 

sadarbībā ar 

IZM 

4. Kartējums ES fondu 

2014.–2020.gada 

plānošanas perioda ERAF 

investīcijām augstākās 

izglītības infrastruktūrā 

Precīzu sarakstu ar augstākās izglītības institūcijām, kurās tiks veikti 

ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc 

projektu iesniegumu izvērtēšanas. 

Līdz 

31.12.2016. 

 

IZM 

II. Profesionālā izglītība 

1. Profesionālās izglītības 

iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnes 2015.–

2020.gadam 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 

2015.–2020.gadam izstrāde, iekļaujot tajās profesionālās izglītības 

iestādes, kas kvalificētos infrastruktūras modernizācijas atbalstam 

SF 2014-2020 plānošanas periodā, ievērojot nozares stratēģiskos 

mērķus un atbilstību darba tirgus vajadzībām. 

Līdz 

31.12.2014. 

IZM 

2.  Attīstības koncepcijas 

mūzikas, mākslas un 

dejas reģionālajām 

profesionālās vidējās 

izglītības iestādēm 

izstrāde 

Attīstības koncepcijas mūzikas, mākslas un dejas reģionālajām 

profesionālās vidējās izglītības iestādēm izstrāde. 

01.06.2014. KM 

3. ES fondu 2007.–

2013.gada plānošanas 

perioda ieguldījumu 

profesionālās izglītības 

infrastruktūrā ex-post 

novērtējums 

ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu 

profesionālās izglītības infrastruktūrā novērtējums. 

Līdz 

31.12.2015. 

IZM 
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4. Stratēģisko 

priekšatlases un projektu 

iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju izstrāde 

SAM 8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, 

nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai 

un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” plānots īstenot 

indikatīvi trīs kārtās: 

1) Atbalsts PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības 

programmu modernizācijas pilnai pabeigtībai.  Atbalsts PIKC 

īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu 

modernizācijai, kuru īstenotās prioritārās profesionālās izglītības 

programmas 2007–2013 periodā netika atbalstītas, t.sk. atbalsts 

PIKC, kuri tiks izveidoti, reorganizējot vairākas PII, vai esošiem 

PIKC, kuriem reorganizācijas ietvaros tiks pievienotas jaunas 

mācību īstenošanas vietas. Šīs kārtas ietvaros uz atbalstu varētu 

pretendēt profesionālās izglītības iestādes, kurām 2014.gadā 

sasniegta augsta projekta gatavība. 

2)  Atbalsts PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības 

programmu modernizācijas pilnai pabeigtībai.  Atbalsts PIKC 

īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu 

modernizācijai, kuru īstenotās prioritārās profesionālās izglītības 

programmas 2007–2013 periodā netika atbalstītas, t.sk. atbalsts 

PIKC, kuri tiks izveidoti, reorganizējot vairākas PII, vai esošiem 

PIKC, kuriem reorganizācijas ietvaros tiks pievienotas jaunas 

mācību īstenošanas vietas. Atbalsts nacionālās nozīmes PII 

īstenotajām prioritārajām izglītības programmām, kuras 2007–2013 

periodā  netika atbalstītas. Šīs kārtas ietvaros uz atbalstu varētu 

pretendēt profesionālās izglītības iestādes, kurām 2014.gadā vēl ir 

vidēja gatavības pakāpe un tām nepieciešams papildus laiks augstas 

gatavības pakāpes sasniegšanai. 

3) Atbalsts  jaunu, reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās 

balstītu profesionālās izglītības programmu izveidei. 

 

Atbilstoši šīm projektu iesniegumu atlases kārtām tiks izstrādāti  

stratēģiskie priekšatlases un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. 

Programmu kvalitātes nodrošināšanai ieguldījumi infrastruktūrā 

galvenokārt plānoti profesionālās izglītības kompetences centros. 

Līdz 2023.gadam plānots, ka tiks modernizētas visas profesionālās 

izglītības programmas prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai 

programmu grupās. 
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01.01.2015. 
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IZM 

sadarbībā ar 

KM 

 

 

 

 

 

 

IZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZM 

5.  Profesionālās 

izglītības iestāžu 

investīciju un attīstības 

stratēģiju 2015.–

2020.gadam izstrāde 

Profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 

2015.–2020.gadam izstrāde/aktualizācija sadarbībā ar attiecīgajām 

pašvaldībām un nozaru asociācijām. 

30.09.2014. Profesionālās 

izglītības 

iestādes 

6.  Profesionālās 

izglītības iestāžu 

investīciju un attīstības 

stratēģiju 2015.–

2020.gadam izvērtēšana 

un saskaņošana 

Profesionālās izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 

2015.–2020.gadam izvērtēšana sadarbībā ar atbilstošajām par nozari 

atbildīgajām ministrijām un saskaņošana. 

31.12.2014. IZM 

sadarbībā ar 

ZM par savā 

pārziņā 

esošajām 

iestādēm; 

KM par savā 

pārziņā 

esošajām 

iestādēm 

7.  Profesionālās 

izglītības iestāžu projektu 

iesniegumu atlase SAM 

8.1.3.  1. un 2. kārtas 

ietvaros 

Pēc profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izvērtēšanas būs 

iespējams veikt projektu iesniegumu atlasi SAM 8.1.3. 1. un 

2.kārtas ietvaros. 

Līdz 

31.10.2015. 

CFLA 

sadarbībā ar 

IZM 

8. Kartējums ES fondu 

2014.–2020.gada 

plānošanas perioda ERAF 

investīcijām profesionālās 

izglītības infrastruktūrā 

(SAM 8.1.3. 1. un 

2.kārtas ietvaros) 

Saraksta par SAM 8.1.3. 1. un 2.kārtas ietvaros atbalstītajām 

profesionālās izglītības institūcijām, kurās tiks veikti ieguldījumi 

infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc šo kārtu projektu 

iesniegumu izvērtēšanas, kad projektu ietvaros plānoto būvdarbu 

veikšanas iepirkumi būs noslēgušies, sniedzot iespēju precīzāk 

noteikt plānotās projektu izmaksas. 

01.11.2015. IZM 
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9.  Profesionālās 

izglītības iestāžu projektu 

iesniegumu atlase SAM 

8.1.3.  3.kārtas ietvaros 

Pēc profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izvērtēšanas būs 

iespējams veikt projektu iesniegumu atlasi SAM 8.1.3. 3.kārtas 

ietvaros. 

Līdz 

31.12.2016. 

CFLA 

sadarbībā ar 

IZM 

10. Kartējums ES fondu 

2014.–2020.gada 

plānošanas perioda ERAF 

investīcijām profesionālās 

izglītības infrastruktūrā ( 

SAM 8.1.3. 3.kārtas 

ietvaros) 

Precīzu sarakstu par SAM 8.1.3. 3.kārtas profesionālās izglītības 

institūcijām, kurās tiks veikti ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–

2020.gadā, varēs sniegt pēc šīs kārtas projektu iesniegumu 

izvērtēšanas, kad projektu ietvaros plānoto būvdarbu veikšanas 

iepirkumi būs noslēgušies, sniedzot iespēju precīzāk noteikt 

plānotās projektu izmaksas. 

31.12.2016. IZM 

III. Vispārējā izglītība 

1. Stratēģisko 

priekšatlases un projektu 

iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju izstrāde 

 

 

SAM 8.1.2 „Uzlabot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un 

kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionālā 

un valsts līmenī, koncentrējot resursus un pilnveidojot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi pašvaldībās” plānots īstenot divās 

kārtās:  

1) Izglītības infrastruktūras uzlabošana lielajās pilsētās (9); 

2) Izglītības infrastruktūras uzlabošana pašvaldībās – 

reģionālas nozīmes attīstības centros (21+). 

Ņemot vērā to, ka vispārējās izglītības iestāžu dibinātāji ir 

pašvaldības, investīciju ieguldījumi SAM ietvaros tiks veikti, 

balstoties uz pašvaldību attīstības stratēģijām, kurās iekļauta 

izglītības pakalpojuma attīstība reģiona kontekstā. Minētajai 

izglītības pakalpojuma attīstības stratēģijai tajā skaitā jāietver 

demogrāfiskās situācijas analīze, tās ietekme uz skolu piepildījumu  

un reģiona attīstību ilgtermiņā līdz 2030.gadam, ņemot vērā 

izglītības politikas stratēģiskos mērķus (noteikti Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.– 2020.gadam). 

Līdz 

31.12.2014. 

 

 

IZM 

2. ES fondu 2007.–

2013.gada plānošanas 

perioda ieguldījumu 

vispārējās izglītības 

infrastruktūrā ex-post 

novērtējums 

 

ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu  

vispārējās izglītības infrastruktūrā novērtējums. 

Līdz 

31.12.2015. 

IZM 

2. Pašvaldību attīstības 

stratēģiju vērtēšana 

Pašvaldību attīstības stratēģijas izglītības attīstības jomā izvērtēs 

IZM.  

Atbilstoši IZM saskaņotajai pašvaldību izglītības attīstības 

stratēģijai tiks izstrādāti pārvaldību projektu iesniegumi.  

Līdz 

31.12.2015. 

 

IZM 

3.  Pašvaldību projektu 

iesniegumu atlase SAM 

8.1.2. ietvaros 

Pēc stratēģiju izvērtēšanas būs iespējams veikt projektu iesniegumu 

atlasi SAM 8.1.2. ietvaros. 

Līdz 

31.12.2016. 

CFLA 

sadarbībā ar 

IZM 

4. Kartējums ES fondu 

2014.–2020.gada 

plānošanas perioda ERAF 

investīcijām vispārējās 

izglītības infrastruktūrā 

Precīzu sarakstu ar vispārējās izglītības institūcijām, kurās tiks 

veikti ieguldījumi infrastruktūrā 2014.–2020.gadā, varēs sniegt pēc 

abu projektu iesniegumu atlases kārtu projektu iesniegumu 

izvērtēšanas. 

Līdz 

31.12.2016. 

 

IZM 


