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Atjaunojamie energoresursi
Attīstības finanšu institūcija
Augstākās izglītības institūcijas
Aizsardzības ministrija
Atvērta projektu iesniegumu atlase
Cilvēku ekvivalents
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe
facility)
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
Eiropas Ekonomikas zona
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
Eiropas Komisija
Eiropas Padome
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
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Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs
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Finanšu instruments
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horizontālais princips “Vienlīdzīgās iespējas”
horizontālais princips “Ilgtspējīgā attīstība”
Iekšlietu ministrija
Iekšzemes kopprodukts
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Izglītības un zinātnes ministrija
Informācijas tehnoloģijas
Integrētās teritoriālās investīcijas
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Kultūras ministrija
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Mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes laiku attīstības
veicināšanai
Latvijas Lauku forums
Labklājības ministrija
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Ministru kabinets
Mazie un vidējie komersanti
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (Not in Education,
Employment, or Training)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for
Economic Co-operation and Development)
profesionālās izglītības iestādes
profesionālās izglītības kompetences centrs
Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (Programme for
International Student Assessment)
Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu ieviešanai
2014.–2020.gada plānošanas periodam
Viedās specializācijas stratēģija (Research and Innovation Strategies
for Smart Specialisation). Viedās specializācijas ietvardokuments ir
Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.2020.gadam. Tās ietver Viedās specializācijas sadaļu, ar ko ir saprotama
Viedās specializācijas stratēģija.
Specifiskais atbalsta mērķis – “konkrēts mērķis” ir rezultāts, kura
panākšanu konkrētos valsts vai reģiona apstākļos veicinās, īstenojot
ieguldījumu prioritāti vai Savienības prioritāti un veicot darbības vai
pasākumus
Satiksmes ministrija
Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne,
tehnoloģijas, inženierzinātnes,matemātika
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība
Starptautiskais mācīšanas un apguves pētījums (Teaching and
Learning International Survey)
Eiropas transporta tīkls (Trans-European Transport Network)
Tieslietu ministrija
KP fondu uzraudzības komiteja
Valsts akciju sabiedrība
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vietējo struktūru iesaistīšana ar nodarbinātību saistītu rīcībpolitiku
izstrādē, vadīšanā un ieviešanā1
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valsts Izglītības satura centrs
Valsts probācijas dienests
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Veselības ministrija
Valsts kanceleja
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1

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=104&langId=lv;
http://europa.eu.int/comm/employment_social/local_employment/index_en.htm
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Ievads
(1) Darbības programmas “Izaugme un nodarbinātība” papildinājumu ir sagatavojusi ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošā iestāde , ievērojot EK 2014.gada 11.novembra
lēmumu C(2014)8508 par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu.
Dokumentā iekļautā informācija neierobežo un nemaina darbības programmu.
(2) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums sagatavots, ņemot vērā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
vadības likumu, Ministru Kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumus Nr.784 “Kārtība,
kādā Eiropas Savienības sturktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.– 2020. gada
plānošanas perodā”, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas
uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.2020.gadam izveides un izmantošanas kārtību (projekts).
(3) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums ir informatīvs dokuments,
kas apkopo un sistematizē informāciju par plānotajiem un īstenošanā esošajiem
specifiskajiem atbalsta mērķiem, to pasākumiem, prioritāro virzienu un ieguldījumu prioritāšu
dalījumā. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā iekļautā
informācija par izstrādē esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, paredzēto finansējumu
un ieviešanas grafiku ir indikatīva un atbilst darbības programmai “Izaugsme un
nodarbinātība”.
(4) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā vadošā iestāde iekļauj
informāciju par īstenošanā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķu pasākumiem, balstoties
uz informāciju dokumentos, kas apstiprināti Ministru kabinetā (Ministru kabineta noteikumi
par specifiskā atbalsta mērķa, to pasākumu īstenošanu), kā arī Uzraudzības komitejā
(specifisko atbalsta mērķu, to pasākumu kritērijus, sākotnējos novērtējumus).
(5) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums tiks aktualizēts ne retāk kā
reizi gadā, par to informējot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. –
2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komiteju.
(6) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma sākotnējā versija un
turpmāk aktualizētā versija būs pieejama www.esfondi.lv.
(7) Specifiskajiem atbalsta mērķiem piemērojamie valsts atbalsta nosacījumi tiks vērtēti Ministru
Kabineta noteikumu par specifisko atbasta mērķu īstenošanu izstrādes laikā. Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā iekļautā informācija par valsts
atbalsta nosacījumiem ir indikatīva.
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1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
1.1. “Uzlabot P&I infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt
kompetences centru, it īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz HP:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas un
Ilgtspējīga
attīstība;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un

1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un
inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”
1.1.1.1.“Praktiskas ievirzes pētījumi”
Zinātniskās institūcijas, komersanti
Zinātniskās institūcijas, ārvalsts
komersanti, ārvalsts komersanti
APIA

zinātniskās

institūcijas,

Grants
Daļa no projektiem varētu tikt īstenota saskaņā ar Komisijas
2014.gada 17.jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
Zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju
reģistrā, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls,
komersanti, maģistranti un doktoranti
Visa Latvija
Atbalsts pētījumu projektu īstenošanai zinātniskajās grupās, kuras
zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista zinātniekus,
doktorantus un maģistrantus inovatīvu risinājumu izstrādei
praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai, tajā skaitā
veicinot sadarbību starp uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām
un augstākās izglītības iestādēm, nodrošinot zināšanu pārnesi
viedās specializācijas jomās un ņemot vērā viedās specializācijas
monitoringa rezultātus, koncentrējoties uz projektiem ar augstu
komercializācijas potenciālu
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Izstrādātas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un
lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā,
samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu
apjomu
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darbības, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no
dzimuma, vecuma,
etniskās izcelsmes, invaliditātes, u.c.
faktoriem. Mērķa grupai piedāvātas alternatīvas darba formas un
elastīgs darba laiks
Vienlaikus atbalsts nevar tikt saņemts pasākumā „Praktiskas
ievirzes pētījumi” un pasākumā „Pēcdoktornatūras pētniecības
atbalsts” – pretendents (jaunais zinātnieks), kas ir labuma guvējs
pasākumā “Pēcdoktornatūras pētniecības atbalsts”, varēs
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atbalsta
programmām

pretendēt uz atbalstu pasākumā „Praktiskas ievirzes pētījumi”
tikai pēc pasākuma ”Pēcdoktornatūras pētniecības atbalsts”
projekta īstenošanas noslēguma.
Papildinātība iespējama ar programmas „Apvārsnis 2020” atbalstu
pētījumu īstenošanai

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

VIAA
N/A
IPIA
Grants
Uz daļu no labuma guvēju īstenotajiem projektiem varētu tikt
piemērots valsts atbalsts saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija
Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu
Zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju
reģistrā, zinātnieki, augstākās izglītības institūcijas, komersanti
Visa Latvija

Atbalsts tiks sniegts jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras
pētījumu īstenošanai, atbalstot projektus, kas tiek īstenoti viedās
specializācijas jomās un ņemot vērā Viedās specializācijas
monitoringa rezultātus, t.sk. projektus ar augstu komercializācijas
potenciālu, kā arī nodrošinot augsti kvalificētu speciālistu
zinātniskam, akadēmiskam un praktiskam darbam sagatavošanu
un piesaisti, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu
speciālistu skaita pieaugumu zinātniskajās institūcijās, augstākās
izglītības iestādēs un uzņēmējdarbības sektorā.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Ietekme uz HP:
Izstrādātas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un
Ilgtspējīga
lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā,
attīstība;
samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās apjomu
darbības HP
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
rādītāju
Darbības, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no
sasniegšanai
dzimuma, vecuma,
etniskās izcelsmes, invaliditātes, u.c.
faktoriem.
Mērķa grupai piedāvātas alternatīvas darba formas un elastīgs
darba laiks
Vienlaikus atbalsts nevar tikt saņemts pasākumā „Praktiskas
Atbalsta
ievirzes pētījumi” un pasākumā „Pēcdoktornatūras pētniecības
koordinācija ar
atbalsts” – pretendents (jaunais zinātnieks), kas ir labuma guvējs
citiem finanšu
pasākumā “Pēcdoktornatūras pētniecības atbalsts”, varēs
instrumentiem un
pretendēt uz atbalstu pasākumā „Praktiskas ievirzes pētījumi”
atbalsta
programmām
Atbalstāmās
darbības
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tikai pēc pasākuma ”Pēcdoktornatūras pētniecības atbalsts”
projekta īstenošanas noslēguma.
Papildinātība iespējama ar programmas „Apvārsnis 2020” atbalstu
pētījumu īstenošanai
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

1.1.1.3. “Inovācijas granti studentiem”

Mērķa grupa

Augstākās izglītības institūcijas, studējošie, komersanti.

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts studentu, centralizējot atbalstu caur augstākās izglītības
institūcijam, jo īpaši STEM, medicīnas un radošo industriju jomās,
pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrādei, inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku
nozares vai sabiedrības problēmu risināšanai, tajā skaitā
materiāltehniskais atbalsts, lai nodrošināt kvalitatīvu speciālistu
īpatsvara palielinājumu un veicināt problēmu risināšanu ar
turpmāko praktisko pielietojamu.
Tiks atbalstīti projekti, kas sniedz ieguldījumus Viedās
specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un specializācijas
jomu attīstībā.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Izstrādātas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un
lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā,
samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu
apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Augstskolas
Augstskolu
komersanti
APIA

zinātniskie

institūti,

zinātniskās

institūcijas,

Grants
Tiks noteikts MK noteikumu izstrādes procesā

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darbības, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no
dzimuma, vecuma,
etniskās izcelsmes, invaliditātes, u.c.
faktoriem.
Mērķa grupai piedāvātas alternatīvas darba formas un elastīgs
darba laiks
Pasākuma 1.1.1.3 “Inovācijas granti studentiem” īstenošanā tiks
nodrošināta papildinātība ar pasākuma 1.2.2.2 „Inovācijas
motivācijas programma” ietvaros plānotajiem pasākumiem.
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Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

1.1.1.4. “P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas
jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes
stiprināšana”
Zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju
reģistrā
Zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju
reģistrā
IPIA
Grants
Uz daļu no labuma guvēju īstenotajiem projektiem varētu tikt
piemērots valsts atbalsts saskānā ar Komisijas 2014.gada
17.jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot
Līguma 107. un 108. Pantu
Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas,
zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls
Visa Latvija
1. Atbalsts tiks sniegts tādas P&A infrastruktūras attīstībai RIS3
jomās, balstoties uz biznesa plānu ar pamatotu ekonomisko
ietekmi un ieguldījumu tehnoloģiju pārneses atbalstam un jaunu
produktu un pakalpojumu izstrādei, t.sk. nepieciešamo ēku un
telpu pielāgošanai pētniecības aprīkojuma un aparatūras
uzstādīšanai un darbībai, veicinot pētniecības infrastruktūras
koncentrēšanos starptautisko sadarbību, kā arī nodrošinot
uzņēmējdarbības atklājuma principa ievērošanu un ņemot vērā
viedās specializācijas monitoringa rezultātus
2. Atbalsts zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes
stiprināšanai, ieviešot zinātnisko institūciju darbības kvalitātes
ārējā izvērtējuma rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai
starptautiskā līmenī un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju
apvienošanās pasākumiem
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darbības, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no
dzimuma, vecuma,
etniskās izcelsmes, invaliditātes, u.c.
faktoriem.
Mērķa grupai piedāvātas alternatīvas darba formas un elastīgs
darba laiks
1. Sinerģija un demarkācija ar 8.1.1.SAM “Palielināt modernizēto
STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju
programmu skaitu”, kura ietvaros, plānots modernizēt
materiāltehnisko bāzi AII, kas nepieciešama studiju programmu
īstenošanai un zinātnisko darbību veikšanai doktora zinātniskā
grāda ieguvei. Infrastruktūras pamata lietotāji būs studējošie un
akadēmiskais personāls. Savukārt 1.1.1.SAM ietvaros plānots
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attīstīt P&A infrastruktūru praktiskās pētniecības un tehnoloģiju
pārneses īstenošanai zinātniskajās institūcijās atbilstoši RIS3, un
šīs infrastruktūras pamata lietotāji būs zinātniskie darbinieki.
Iespējama papildinātība ar “Apvārsnis 2020”.
2. Sinerģija un demarkācija ar 8.2.3.SAM “Nodrošināt labāku
pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”, kura ietvaros atbalsts
tiek plānots AII pārvaldības stiprināšanai, ievērojot to, ka daļa nio
AII ir arī zinātniskās institūcijas.
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu

1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā
un inovācijās”
VIAA
N/A
IPIA
Grants
Atbalstu sniedz, ievērojot Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulu
(ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu.
Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas,
komersanti, kuriem ir pētnieciskās struktūrvienības, zinātnē un
pētniecībā nodarbinātais personāls, “Apvārsnis 2020” nacionālais
kontaktpunkts.
Visa Latvija
Atbalsts Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās
sadarbības projektu izstrādei (tajā skaitā zinātnisko institūciju un
komersantu sadarbībai) un dalībai starptautiskos pētniecības,
tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas pētniecības
infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) infrastruktūras
objektos, kā arī atbalsts sinerģijas veidošanai ar dalību
starptautiskās sadarbības programmu projektos pētniecības un
tehnoloģiju jomās.
Atbalsts Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes
stiprināšanai, atbalsts informatīvā atbalsta uzlabošanai
Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darbības, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no
dzimuma, vecuma,
etniskās izcelsmes, invaliditātes, u.c.
faktoriem.

SAM ietvaros tiks nodrošināta sinerģija un demarkācija ar
programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu, lai veicinātu ciešāku
zinātnisko institūciju sadarbību ar industriju un stiprinātu
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instrumentiem un
atbalsta
programmām

starptautisko sadarbību, jo īpaši papildinātību ar “Apvārsnis 2020”
izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas aktivitātēm
(mērķsadarbības, tīklošanās un sadraudzības pasākumi, “Eiropas
Pētniecības telpas katedras” iniciatīva (ERA-chairs)).
Papildinātība iespējama ar Baltic Bonus programmu, kuras
ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmija plāno sniegt atbalstu
zinātnieku grupām, kuras kā koordinatori vai kā partneri ir
iesaistītas Apvārsnis 2020 projektu konkursā iesniegtajos
projektos, kas sasnieguši pozitīvam vērtējumam noteikto
nepieciešamo slieksni.

1.2. “Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I un veidot saiknes un sinerģiju starp
uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari,
jo īpaši veicināt investīcijas produktu un pakalpojumu (tai skaitā radošu
produktu) attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas,
sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu,
kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un
atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu
apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un
pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un
universālo tehnoloģiju izplatīšanu”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

1.2.1. “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A”
1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei
kompetences centru ietvaros”
Zinātnes un komersantu sadarbības platformas – kompetences
centri
N/A
APIA
Grants
Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regulu Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu.
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
Komersanti, zinātniskās institūcijas
N/A
Atbalsts komersantu konkurētspējas paaugstināšanai, centralizējot
atbalstu caur kompetences centriem, lai sekmētu jaunu produktu
un tehnoloģiju attīstību un ieviešanu ražošanā:
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Atbalsts
rūpnieciskajiem
pētījumumiem
un
eksperimentālajai izstrādei, tajā skaitā demonstrācijas
prototipu sagatavošanai;
Atbalsts pētniecībai, jaunu produktu izstrādei un
nepieciešamās infrastruktūras izveidei;
Atbalsts jaunradītā intelektuālā īpašuma aizsardzībai,
pētniecības rezultātu ar komercializācijas potenciālu
sagatavošanai licencēšanai, patentēšanai u.tml.

Atbalstu plānots piešķirt kompetences centriem gan komersantu
individuāliem projektiem, gan sadarbības projektiem starp
vairākiem komersantiem un zinātniskajām institūcijām, pēc
komersantu pieprasījuma, ja komersantam pašiem nav atbilstošu
pētniecisko sturktūrvienību. Pasākums veicinās komersantu
pasūtījumus jaunu produktu izstrādei zinātniskajām institūcijām.
Tiks atbalstīti projekti, kas tiek īstenoti viedās specializācijas
jomās un ņemot vērā Viedās specializācijas monitoringa
rezultātus, t.sk. projektus ar augstu komercializācijas potenciālu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Izstrādātas/ieviestas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu
efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa
ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un
atkritumu apjomu.
Neietekmē HP VI

Jānodrošina pastiprināto koordināciju ar citiem 1.tematiskā merķa
SAM un to pasākumiem (it īpaši 1.1.1.1. “Praktiskas ievrizes
pētījumi”, 1.1.1.4. “P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās
specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās
kapacitātes stiprināšana” un 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju
pārneses sistēmas pilnveidošanai” 1.2.1.3. “Inovāciju vaučeri
MVK” un 1.2.1.4. „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
ietvaros plānotajiem pasākumiem).
1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
LIAA, augstskolas, zinātniskās institūcijas un zinātnisko
institūciju apvienības
Augstskolas, zinātniskās institūcijas
IPIA
Grants
Atbalsts tiek plānots sniegt darbībām, kas netiek uzskatītas par
komercdarbības atbalstu.
Tomēr, ja aktivitātes ietvaros tiks identificēs darbības, kas ietver
komercdarbības atbalsta elementus, tad atbalsts tiks sniegts
saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulu
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Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu;
vai Eiropas Komisijas 2014.gada 27.jūnija vadlīnijas valsts
atbalstam pētniecībai, attīstībai un inovācijai;

Mērķa grupa

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam;
Komersanti, zinātniskās institūcijas, zinātnieki

Mērķa teritorija

N/A

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts vienotu tehnoloģiju pārneses centru izveidei un darbam
ar mērķi sniegt tehnoloģiju pārneses konsultācijas un pētījumu
rezultātu komercializācijas pakalpojumus augstskolām un
zinātniskajiem institūtiem, un to zinātniskajam personālam, lai
radītu vidi zinātnisko institūciju ienākumu palielināšanai no valsts
finansētu pētījumu rezultātu komercializēšanas. Aktivitātes
ietvaros tiks nodrošināts atbalsts:
- augsti kvalificētu tehnoloģiju pārneses, intelektuālā
īpašuma aizsardzības speciālistu un uzņēmējdarbības
attīstītāju piesaistei;
- industriju pētījumu vajadzību un nākotnes tehnoloģiju
apzināšanai un salāgošanai ar pētījumu virzienu izvēli
zinātniskajās institūcijās;
- komercializācijas ideju mārketingam un komercializācijas
partneru piesaistei un darijumu organizēšanai;
- pētniecības rezultātu komercializācijas priekšlikumu (t.sk.
ekonomiskā
pamatojuma)
sagatavošanai,
komercializācijas ideju pārbaudei (proof-of-concept),
prototipēšanai, testēšanai, tehnoloģiju mērogošanai, kā arī
atbalsts patentēšanai, komercializācijas fonda ietvaros;
- izpratnes veidošanai pētnieku un institūciju vadības vidū
par pētniecības rezultātu pārvaldību un komercializāciju.
Tiks atbalstīti projekti, kas tiek īstenoti viedās specializācijas
jomās, ņemot vērā arī viedās specializācijas monitoringa
rezultātus, un projekti ar augstu komercializācijas potenciālu.
Diskusijas par atbalsta pasākumu un tā saturu tiks turpinātas
monitoringa sistēmas izstrādes ietvaros.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Izstrādātas/ieviestas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu
efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa
ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un
atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskās
darbības HP
rādītāju sasniegšani
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu

Neietekmē HP VI
Jānodrošina pastiprināta koordinācija ar citiem 1.tematiskā mērķa
SAM un to pasākumiem (it īpaši ar 1.1.1.4. “P&A infrastruktūras
attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju
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instrumentiem un
atbalsta
programmām

institucionālās kapacitātes stiprināšana” un 1.2.1.1. “Atbalsts
jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru
ietvaros” un 1.2.1.3. “Inovāciju vaučeri MVK” ietvaros
plānotajiem pasākumiem).

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

1.2.1.3. “Inovāciju vaučeri MVK”
LIAA
N/A
IPIA
Grants

Mērķa grupa

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
MVK, pašnodarbinātas personas

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts mikro, mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju kapacitātes
paaugstināšanai, sniedzot atbalstu kompetenču un ārējās
ekspertīzes iegādei, kas nepieciešamas produktu un tehnoloģiju
izstrādei un pilnveidošanai.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskās
darbības HP
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Atbalsts ārējo pakalpojumu iegādei, kas nepieciešami jauna vai
būtiski uzlabota produkta vai tehnoloģijas izstrādei rūpnieciskā
īpašuma tiesību pieteikuma sagatavošanai un nostiprināšanai,
jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanai.
Atbalstot projektus, kas tiek īstenoti viedās specializācijas jomās
un ņemot vērā monitoringa rezultātus, t.sk. projektus ar augstu
komercializācijas potenciālu. Diskusijas par atbalsta pasākumu un
tā saturu tiks turpinātas Viedās specializācijas monitoringa
sistēmas izstrādes ietvaros.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA.
Izstrādātas/ieviestas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu
efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa
ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un
atkritumu apjomu.
Neietekmē HP VI
Jānodrošina pastiprināto koordināciju ar citiem 1.tematiskā merķa
SAM un to pasākumiem (it īpaši ar 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” un
1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
ietvaros plānotajiem pasākumiem).
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Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

1.2.1.4. „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
Komersanti, kas investē vai investēs pētniecībā un attīstībā
N/A
APIA
Grants

Mērķa grupa

Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulu Nr.651/2014 ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu;
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
Komersanti

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts komersantiem iekārtu iegādei jaunu produktu un
tehnoloģiju ieviešanai ražošanā un komersantu produktivitātes
paaugstināšanai, vienlaikus veicinot komersantu pašu
ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.
Atbalstot projektus, kas tiek īstenoti Viedās specializācijas jomās
un ņemot vērā Viedās specializācijas monitoringa rezultātus, t.sk.
projektus ar augstu komercializācijas potenciālu.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Izstrādātas/ieviestas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu
efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa
ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un
atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskās
darbības HP
rādītāju sasniegšani
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Neietekmē HP VI
Jānodrošina pastiprināta koordināciju ar citiem 1.tematiskā merķa
SAM un to pasākumiem (it īpaši 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu
un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”).

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums

1.2.2. “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos”

Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:

Darba devēju apvienības

1.2.2.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām”

N/A
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

APIA

Mērķa grupa

Komersanti, darba ņēmēji

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai
nodrošinātu komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku,
kas sekmētu jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi /
ieviešanu ražošanā un darba ražīguma pieaugumu.
Atbalstot projektus, kas tiek īstenoti viedās specializācijas jomās
un ņemot vērā monitoringa rezultātus.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Grants
Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regula Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu.

Neietekmē HP VI
Projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja
attiecināms) u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās
personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu
iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja
nepieciešams.
Jānodrošina pastiprināto koordināciju ar citiem 1.tematiskā merķa
SAM un to pasākumiem.

1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma”
LIAA
N/A
IPIA
Grants
Pasākuma īstenošanā netiek piemērots valsts atbalsts, taču
izņēmuma gadījumos tas tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas
2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de
minimis atbalstam.
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Mērķa grupa

Mērķa teritorija

Komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas
personas (biznesa ideju autori), nevalstiskās organizācijas,
skolēni, studenti, komersanti, biedrības, augstskolas, zinātniskās
institūcijas, pašvaldības/pašvaldības iestādes, nodibinājumi
Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Informatīvs un konsultatīvs atbalsts skolēniem, studentiem,
biznesa ideju autoriem, potenciālajiem uzņēmējdarbības
uzsācējiem par dažādām ar uzņēmējdarbību un inovācijām
saistītām tēmām, lai sabiedrībai radītu izpratni par inovācijām un
pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes.
 Praktiski apmācību pasākumi ideju autoriem, vidējās un
augstākās izglītības iestāžu izglītojamiem, pedagogiem un
jaunatnes darbiniekiem par inovatīvas uzņēmējdarbības
uzsākšanu;
 Tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas
pasākumi;
 Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un
esošiem uzņēmumiem
 Inovatīvas uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes.
Aktivitātes ietvaros īstenotajos pasākumos tiks sniegta
informācija par viedās specializācijas jomām (ja attiecināms) un
prioritāri atbalstītas biznesa idejas, kuras plānots īstenot viedās
specializācijas jomās (ja attiecināms). Pasākumā ietvaros tiks
ņemti vērā Viedās specializācijas monitoringa rezultāti. Diskusijas
par atbalsta pasākumu un tā saturu tiks turpinātas monitoringa
sistēmas izstrādes ietvaros.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA.
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Netiešā pozitīva ietekme uz HP VI.
Projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja
attiecināms) u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās
personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu
iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja
nepieciešams.
Uzņēmējdarbības motivācijas programmā u.c. programmās tiks
paredzēti specifiski sieviešu auditorijai vērsti pasākumi, lai
veicinātu sieviešu uzņēmējdarbību
Jānodrošina koordinācija ar citiem 1.tematiskā merķa SAM un to
pasākumiem (it īpaši 1.1.1.3. “Inovācijas granti studentiem” un
1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”).
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2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
2.1. “Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu
attīstību un atbalstīt jauno tehnoloģiju un tīklu ieviešanu digitālās ekonomikas
vajadzībām”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu
Ilgtspējīga
attīstība/
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

2.1.1. “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību
lauku teritorijās”
VAS Latvijas radio un televīzijas centrs
N/A
IPIA
Grants
EK paziņojams valsts atbalsts (kopienas pamatnostādnes valsts
atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru
izvēršanu). Saskaņā ar Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta
c) apakšpunktu. Piemērojams Regulas Nr.1083/2006 55.panta
6.punkts.
Informācijas sistēmu un e-pakalpojumu lietotāji - komersanti,
iestādes un mājsaimniecības.
Latvijas teritorija, kurā neviens elektronisko sakaru komersants
nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta
piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu ne mazāku par
30 Mbit/s („baltajās teritorijās”).
Elektronisko sakaru infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu
elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA.
Piemērots zaļais iepirkums, ja attiecināms.
Nav ietekmes uz HP VI.

Tiks turpināti 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros
uzsāktie ieguldījumi platjoslas infrastruktūras attīstībā, kas veikti
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma
3.2.2.3.aktivitātes
“Elektronisko
sakaru
pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts
teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ietvaros.
Iespējama atbalsta koordinācija ar 2.2.1.SAM pasākumu ietvaros
plānotajām darbībām, veicinot digitālā satura un elektronisko
pakalpojumu pieejamību.
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Kur tas būs iespējams, ņemot vērā plānoto darbu pārklāšanos, tiks
nodrošināta platjoslas kabeļa ierīkošana vienlaicīgi ar autoceļu
sakārtošanas darbiem, atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas
programmai 2014.–2020.gadam2.

2.2. “Stiprināt IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e- mācību, e-iekļaušanas,
e-kultūras un e-veselības jomā”

Specifiskais
atbalsta mērķis

2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums

2.2.1.1. “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide,
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

Finansējuma
saņēmējs

Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, tiesu varas institūcijas,
valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai.
Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts
un pašvaldību kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu
veikšanai), tiesu varas institūcijas.

Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;

IPIA
Grants
Tiks izvērtēts, izstrādājot sākotnējo novērtējumu.
Iedzīvotāji, komersanti, publiskā pārvalde, pašvaldības,
nevalstiskās organizācijas.
Latvijas teritorija
Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, vai tām
nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk.
nozaru) izveide un attīstība, t.sk. esošu saskarņu pārveidošana un
jaunu saskarņu izveide; semantiskā un tehnoloģiskā publiskās
pārvaldes informācijas sistēmu savietošana.
Darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu uzlabošana,
kā arī tam nepieciešamā satura digitalizācija, lietojamības
pilnveide, datu kvalitātes pilnveide. Pakalpojumu (t.sk. ekomercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū.
IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana, t.sk., sabiedrības
informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes.
Nav ietekmes uz HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskas darbības elektroniski pieejamās informācijas
pielāgošanai specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes,
dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām un
lietojumu scenārijiem (tiek uzlabota e-pakalpojumu pieejamība gala lietojumi tiek veidoti ievērojot web pieejamības standartus).

Izskatīts Ministru kabineta 2013.gada 21.maija sēdē
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40284988&mode=mk&date=2013-05-21
http://kartes.lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/projekti/valsts_autocelu_sakartosanas_programma_2014____2020_
_gadam/
2
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specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja
attiecināms)
tiks īstenoti pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās
un pielāgotas informācijas tehnoloģijas.
Tiks turpināti 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros
uzsāktie ieguldījumi informācijas sistēmu, elektronisko
pakalpojumu un digitālā satura attīstībā, kas veikti darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība” ietvaros.
Investīcijas 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes
IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana
un attīstība” ietvaros papildinās investīcijas 2.2.1.2.pasākuma
„Digitalizācija” ietvaros, pārklājošas aktivitātes netiks veiktas.
Plānotās investīcijas būs papildinošas CEF Digital finanšu
instrumenta ietvaros veiktajām investīcijām.
Tiks nodrošināta savstarpēja koordinācija un papildinātība ar
Eiropas teritoriālā sadarbības programmas ietvaros plānotajām
investīcijām pārrobežas e-pakalpojumu attīstībai.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums

2.2.1.2. “Digitalizācija”

Finansējuma
saņēmējs

Valsts pārvaldes iestādes

Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;

Valsts pārvaldes iestādes, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības
(deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), pašvaldības.
IPIA
Grants
Tiks izvērtēts, izstrādājot sākotnējo novērtējumu.
Iedzīvotāji, komersanti, publiskā pārvalde, nevalstiskās
organizācijas
Visas novadu pilsētas un pašvaldības.
Digitalizācija, dažāda satura informācijas digitalizācija, publiskas
pieejamības nodrošināšana.
Pasākuma ietvaros plānots īstenot aktivitātes, lai veiktu kultūras
mantojuma digitalizēšanu un izveidotu publiski pieejamas
digitālās kolekcijas, attīstītu saistītos e-pakalpojumus, kas pēc
iespējas plaši nodrošinātu digitālā kultūras mantojuma un kultūras
satura resursu pieejamību sabiedrībai.
Nav ietekmes uz HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskas darbības elektroniski pieejamās informācijas
pielāgošanai specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes,
dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām un
lietojumu scenārijiem (tiek uzlabota e-pakalpojumu pieejamība gala lietojumi tiek veidoti ievērojot web pieejamības standartus).
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specifiskās
darbības
horizontālo
principu ŗadītāja
sasniegšanai

Projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja
attiecināms)
tiks īstenoti pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās
un pielāgotas informācijas tehnoloģijas.

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Tiks turpināti 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros
uzsāktie ieguldījumi digitālā satura, materiālu digitalizēšanas
attīstībā, kas veikti darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
“Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”
ietvaros.
Investīcijas 2.2.1.2.pasākuma “Digitalizācija” ietvaros papildinās
investīcijas 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes
IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana
un attīstība” ietvaros, pārklājošas aktivitātes netiks veiktas.
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3. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
3.1. “Veicināt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu
ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu
inkubatoru palīdzību”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

3.1.1.”Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes
rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs”
3.1.1.1. “Aizdevumu garantijas”
AFI
N/A
IPIA
FI
Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regulu Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu;
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
Saimnieciskās darbības veicēji
Visa Latvija
Atbalsts garantiju veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību
saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to rīcībā esošais
nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei
nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā merķa SAM un to
pasākumiem.
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Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

3.1.1.2. “Mezanīna aizdevumi”
AFI
N/A
IPIA
FI

Mērķa grupa

Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regula Nr.651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regula Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
Saimnieciskās darbības veicēji

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts subordinētu aizdevumu veidā, nodrošinot finansējuma
pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to
pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei
nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā merķa SAM un to
pasākumiem.

3.1.1.3. “Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds”
AFI
N/A
IPIA
FI
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Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regulu Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu.
MVK
Visa Latvija
Atbalsts biznesa eņģeļu ko-investīciju fonda izveidei, kas
nodrošinās pieeju finansējumam augsta izaugsmes potenciāla
MVK pirms sēklas, sēklas, agrīnās attīstības vai izaugsmes stadijā
kopā ar privātajiem investoriem (biznesa eņģeļiem) vai citiem neinstitucionāliem investoriem. Pasākuma īstenošanai plānota
finanšu starpnieku piesaiste.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā mērķa “Mazo un
vidējo komersantu konkurētspēja“ SAM un to pasākumiem.

3.1.1.4. “Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem”
AFI
N/A
IPIA
FI
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanude minimis atbalstam
Saimnieciskās darbības veicēji, tai skaitā saimnieciskās darbības
uzsācēji
Visa Latvija
Atbalsts saimnieciskās darbības veicēju izveidei un attīstībai,
sniedzot mikroaizdevumus un augsta riska aizdevumus, kā arī
nodrošinot konsultācijas un apmācības.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un
infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”
MVK

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Atbalsta koordinācija ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām” izteikta šādā redakcijā: “Iespējama papildinātība ar
pasākumu 3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo
industriju inkubators”. Jānodrošina koordinācija ar citiem
3.tematiskā mērķa “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja “
SAM un to pasākumiem

Pašvaldības, speciālas ekonomiskas zonas un ostu pārvaldes
APIA
Grants

Mērķa grupa

Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regula Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu.
MVK, kas pārstāv apstrādes rūpniecības nozari.

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts apstrādes rūpniecības MVK attīstībai, nodrošinot
industriālo teritoriju un telpu izveidi un attīstību, prioritāri
atbalstot projektus, kas tiek īstenoti Viedās specializācijas jomās.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar

Iespējama papildinātība ar SAM 4.1.1. pasākumu “Veicināt
efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa
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citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” un
SAM 3.3.1.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators”
LIAA, komersanti (radošo industriju inkubatora gadījumā)

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums

N/A
IPIA
Grants
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
MVK, komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas,
fiziskas personas (ideju autori), t.sk. radošo industriju jomā.
Visa Latvija
Atbalsts jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu
izveidei un attīstībai Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar
uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi, konsultatīvos pakalpojumus
un finansējuma pieejamību.
Biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumi,
kā arī granti jaunu produktu attīstībai un ieviešanai ražošanā,
tekošo izdevumu segšanai. Pasākumu īstenošanai plānota biznesa
inkubatoru operatoru piesaiste.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā mērķa “Mazo un
vidējo komersantu konkurētspēja “ SAM un to pasākumiem.
Iespējama papildinātība ar pasākumu 3.1.1.4. “Mikrokreditēšana
un aizdevumi biznesa uzsācējiem” un pasākumu 3.1.2.2.
“Tehnoloģiju akselerators”.
3.1.2. “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu”
3.1.2.1. “Riska kapitāls”
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Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

AFI
N/A
IPIA
FI

Mērķa grupa

Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regulu Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. pantu.
MVK

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts riska kapitāla un izaugsmes fondu izveidei, lai
nodrošinātu pieeju finansējumam straujas izaugsmes MVK un
jaunu inovatīvu MVK izveidei, nodrošinot riska kapitāla
investīcijas tādos MVK, kuros neiegulda tradicionālie finansētāji
pārāk augsta riska dēļ. Pasākuma īstenošana plānota piesaistot
finanšu starpniekus (riska kapitāla fondu pārvaldītājus).
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā mērķa “Mazo un
vidējo komersantu konkurētspēja “ SAM un to pasākumiem.

3.1.2.2. “Tehnoloģiju akselerators”
AFI
N/A
IPIA
FI
Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada
17.jūnija regulu Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas
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Mērķa grupa

atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un
108. Pantu.
MVK, tai skaitā uzņēmējdarbības uzsācēji.

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts tehnoloģiju akseleratora izveidei, kas nodrošinās
integrētus mentoringa un finansēšanas pakalpojumus pirms sēklas
stadijas investīcijām MVK, lai veiktu projekta ieceres dzīvotspējas
pārbaudi, kā arī pēc- investīcijas pēc veiksmīgas akseleratora
programmas pabeigšanas. Pasākuma īstenošana plānota piesaistot
finanšu starpniekus (riska kapitāla fondu pārvaldītājus).
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības un īstenošanas darbības (kur attiecināms) tiks
īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā mērķa “Mazo un
vidējo komersantu konkurētspēja “ SAM un to pasākumiem.

3.2. “Atbalstīt MVK spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos
tirgos un iesaistīties inovāciju procesos”
Specifiskais
atbalsta mērķis

3.2.1. “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un
pakalpojumu eksporta proporciju”

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

3.2.1.1. “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Komersanti, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu
statusam, pašvaldības, biedrības vai nodibinājumi

N/A
APIA
Grants
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
Saimnieciskās darbības veicēji, MVK
Visa Latvija
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Atbalstāmās
darbības

Lai stiprinātu Latvijas starptautisko konkurētspēju un veicinātu ārējo
tirgu apgūšanu, paredzēts atbalsts dalībai izstādēs, konferencēs ārvalstīs,
dalībai tirdzniecības misijās un atbalsts produkta vai komersantu
akreditācijai, sertifikācijai, reģistrācijai.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Netieša pozitīva ietekme uz HP IA

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

3.2.1.2. “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Neietekmē HP VI

Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā mērķa “Mazo un
vidējo komersantu konkurētspēja” SAM un to pasākumiem.

„Nozaru starptautiskās konkurētspējas veicināšana” – LIAA
„Tūrisma mārketings” - TAVA
Pašvaldības
IPIA
Granti

Mērķa grupa

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
Saimnieciskās darbības veicēji

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

“Tūrisma marketings”
Lai stiprinātu Latvijas kā tūrisma galamērķi starptautisko
konkurētspēju mērķa tirgos, tiks nodrošināta nacionālo stendu
organizēšana starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, kā arī mārketinga
pasākumu īstenošana Latvijā un ārvalstīs.

Ietekme uz
horizontālo
principu:

“Nozaru starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
Lai veicinātu starptautisko konkurētspēju, tiks nodrošinātas
konsultācijas un atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai un
pasākumi ārvalstu investīciju piesaistei.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
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Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI):
Valsts atbalsts

Neietekmē HP VI

Jānodrošina koordinācija ar citiem 3.tematiskā mērķa “Mazo un
vidējo komersantu konkurētspēja“ SAM un to pasākumiem.

3.2.1.3. “Klasteri”
Biedrības, nodibinājumi
Komersanti, izglītības un pētniecības institūcijas un citi sadarbības
partneri, kas ir juridiskas personas, kuras ļauj veicināt savstarpēji
nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju
sadarbību.
APIA
Grants

Mērķa grupa

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam.
MVK, pētniecības un izglītības iestādes, NVO, valsts institūcijas

Mērķa teritorija

N/A

Atbalstāmās
darbības

Atbalsts klasteru attīstībai, kas ietver pasākumu koordinēšanu,
starptautiskās sadarbības veicināšanu, atpazīstamības un
mārketinga pasākumus, pakalpojumus klastera dalībniekiem,
sadarbību ar izglītības un zinātniskajām institūcijām.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Komersanti, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot
izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu

Neietekmē HP VI

Jānodrošina koordinācija ar citiem 3. tematiskā mērķa “SAM un
to pasākumiem un sinerģija ar 1. tematiskā mērķa SAM un to
pasākumiem.
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instrumentiem un
atbalsta
programmām

3.3. “Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un
pakalpojumu attīstībai”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Ieviešanas
mehānisms
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;

3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Pašvaldības (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību), pašvaldību
iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras veic pašvaldību
autonomās funkcijas, ostu pārvaldes, speciālo ekonomisko zonu
pārvaldes, biedrības, nodibinājumi.
Pašvaldības (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību), pašvaldību
iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras veic pašvaldību
autonomās funkcijas, komersanti
IPIA
Grants
ITI nacionālās nozīmes attīstības centriem
Daļai Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, daļai
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus
ar
vispārēju
tautsaimniecisku
nozīmi,
daļai Komisijas regula (ES) Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot
Līguma 107. un 108.pantu un daļai nav attiecināms
MVK, pašvaldības, pašvaldību iedzīvotaji.
Investīcijas reģionos (ārpus Rīgas) – nacionālas nozīmes centros –
8 republikas pilsētās, reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās (21 pilsēta) un pašvaldībās, kurās nav nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (89 pašvaldības).
Investīcijas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās
infrastruktūras attīstībai un pieejamībai - nepieciešamo industriālo
pieslēgumu izveidei, iespējama papildinātība ar 3.1.1.SAM, kas
vērsts uz MVK attīstības sekmēšanu, īpaši apstrādes rūpniecības
īpatsvara pieaugumu ekonomikā, tādējādi veicinot arī reģionu
attīstību, komersantu attīstību kapacitātes paaugstināšanu,
investīciju piesaisti un jaunu darbavietu radīšanu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Atbalsts komersantiem, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un
lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā,
samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu
apjomu.
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Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Sabiedrības informēšanas pasākumi.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projektu iesniegumu vērtēšanā papildu punkts tiek piešķirts
projektiem, kuros ir iekļautas specifiskas darbības vides un
informācijas pieejamības nodrošināšanai papildus būvnormatīvos
noteiktajam, proti, darbības, kas īpaši veicina vides un
informācijas pieejamību personām ar kustību traucējumiem,
redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka
gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem.
Informācija par specifiskajām darbībām HP rādītāju sasniegšanai
SAM 3.3.1. ietvaros tiks apkopota no SAM 3.3.1. projektiem,
kuros būs iekļautas specifiskas darbības vides un informācijas
pieejamības nodrošināšanai papildus būvnormatīvos noteiktajam.
Papildinātība iespējama ar pasākumu 3.1.1.5. “Atbalsts
ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai
rekonstrukcijai” un demarkāciju ar pasākumu 5.6.2. “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

3.4. “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un
publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu
reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību”
Specifiskais
atbalsta mērķis

3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla
kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”

Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Tiesu administrācija

Mērķa teritorija

Ģenerālprokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts tiesu ekspertīžu
birojs, Augstākā tiesa.
IPIA
Grants
N/A
Tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgie darbinieki; tiesneši,
tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas
iestāžu amatpersonas un darbinieki, politikas veidotāji.
Atbilstoši apmācību saturam tiks piesaistīti brīvo juridisko
profesiju pārstāvji (zvērināti advokāti, zvērināti notāri, zvērināti
tiesu izpildītāji), šķīrējtiesneši, sertificēti mediatori un citu
juridisko jomu profesionāļi (maksātnespējas administratori,
politikas ieviesēji).
Visa Latvija
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Atbalstāmās
darbības

1. Atbalsts plaša satura starpdisciplināru un specifisku
kvalifikācijas pilnveides programmu un apmācību īstenošanai.
Apmācību satura, programmas un apmācību institucionālā modeļa
pilnveide, mācību procesu nodrošināšana.
1) Tiesnešu pieredzes apmaiņas vizītes.
2) tiesnešu izpratnes par alternatīvo domstarpību risināšanu
veicināšana (piemēram, tiesnešu apmācības jautājumos
par mediāciju un šķīrējtiesas procesu).
3) tiesas iestādes vadības uzlabošana (piemēram, tiesu
priekšsēdētāju apmācības vadības jautājumos).
4) ES tiesību konsultantu tiesās apmācības.
5) Tiesnešu iesaiste sadarbības tīklā nacionālā un Eiropas
līmenī (piemēram, valodu apmācības, kā arī apmācības
starptautiskās sadarbības jautājumos; dalība tīkla
pasākumos;dalība semināros, darba grupās un konferencēs
u.c. ).
2.
Atbalsts apmācību materiālu sagatavošanai tiesu varas un
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem (tiesnešiem, tiesu
darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem un tiesu
ekspertiem), piemēram, rokasgrāmatu izstrādāšana,
judikatūras apkopošana un publicēšana un vienotas tiesas
prakses piemēri u.c.
3. Tiesneša un prokurora amata kandidātu apmācība: mācību
programmas izstrāde un īstenošana, mentora apmācīšana.
4. Tiesu sistēmas izvērtējums, lai nodrošinātu uz pierādījumiem,
secinājumiem un praksi balstītu politikas attīstības virzienu
definēšanu un tālāku ieviešanu, kā arī ar tiesu praksi,
organizatorisko vadību u.c. jautājumiem saistīti pētījumi.
1) Pētījumi par tiesu sistēmas darbību.
2) Pētījums par tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību, lai
iespējami ātrāk piesaistītu jaunus tiesnešus vakantajās
amata vietās.
3) Pētījums par tiesneša palīga tiesībām, pienākumiem un
atbildību.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visi pētījumi tiks veikti, apkopojot un analizējot datus dzimumu,
invalīdu,
vecuma
un
minoritāšu/migrantu
griezumā;
Projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja
attiecināms) u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās
personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu
iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas
Demarkācija un sinerģija ir iespējama ar Iekšējās drošības fonda
ietvaros plānoto cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem policijas un iekšējās drošības iestāžu personālam.
Papildinātība iespējama ar Latvijas – Šveices sadarbības
programmas apakšprioritāti ,”Tiesu varas modernizācija’’ un tās
specifiskajiem atbalsta mērķiem, kas saistīti ar E-pārvaldes
attīstību, publiskās pārvaldes procesu elektronizāciju.
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;

3.4.2. “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā
regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta,
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”
Valsts administrācijas skola
Valsts kanceleja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
IPIA
Grants
N/A
Valsts pārvaldes iestāžu nodarbinātie, kam ir ietekme uz
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, sakārtošanu un administratīvā
sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī
korupcijas un ēnu ekonomikas riska mazināšanu.
Visa Latvija
Valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto profesionālo pilnveide šādās
jomās:
1)
uzņēmējdarbības vides uzlabošana, sakārtošana un
administratīvā sloga mazināšana mazajiem un vidējiem
komersantiem;
2)
korupcijas un ēnu ekonomikas riska mazināšana.
Atbalstāmās darbības:
- Mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana;
- Atbalsts programmas, mācību moduļu, metodiku,
rokasgrāmatu un materiālu izstrādei un pilnveidošanai un
labās prakses piemēru apkopošanai un publicēšanai;
- Apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas,
t.sk. ārpus Eiropas Savienības īstenošana visu valsts
pārvaldes līmeņu nodarbinātajiem;
- Apmācību rezultātu izvērtējumi un dalībnieku
apmierinātības aptaujas;
- Ekspertu piesaiste projektu īstenošanas un apmācību
atbalsta darbību nodrošināšanai;
- Apmācību nodrošināšanai nepieciešamo datu bāžu
pilnveidošana, pielāgošana;
- Atbalsts izveidoto mācību moduļu un programmu
sertificēšanai un licenzēšanai;
- Komersantu, NVO un sabiedrības salīdzinošais vērtējums
par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un
kapacitāti
uzņēmējdarbības
vides
uzlabošanas,
administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu
ekonomikas mazināšanas jomās.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja
attiecināms) u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās
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Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu
iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas

Sinerģija/demarkācija iespējama ar 3.4.1. SAM „Paaugstināt tiesu
un
tiesībsargājošo
institūciju
personāla
kompetenci
komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”,
3.4.2. SAM demarkācija ir saistīta ar tehniskās palīdzības ietvaros
organizētajām apmācībām Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistīto institūciju nodarbinātajiem.
Sadarbībā ar Polijas Centrālo pretkorupcijas biroju un Lietuvas
Speciālās izmeklēšanas dienestu KNAB īsteno Eiropas Komisijas
programmas ISEC projektu "Pretkorupcijas apmācību izstrāde"
(projekts Nr.2011/ISEC/AG/4000002496). Projekta ietvaros no
2013.-2015.gadam plānoti pieredzes apmaiņas semināri Polijā par
korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem.
2014.gada rudenī KNAB parakstīja partnerības deklarāciju ar
Igaunijas Tieslietu ministriju par projekta ieviešanu Eiropas
Komisijas
civiltiesību
programmas
ietvaros
(HOME/2013/ISEC/AG/FINEC). Projekta ietvaros KNAB
pārstāvji piedalīsies pieredzes apmaiņas vizītēs Dānijā, Spānijā un
Briselē, pētījumā par koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu
privātajā sektorā. Visas projekta aktivitātes plānots īstenot 18
mēnešos sākot no 2014.gada septembra.
KNAB ir iesniedzis projekta pieteikumu Eiropas Komisijas
Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF) par analītiskās
kapacitātes stiprināšanu Hercule III programmas ietvaros.
Projekta ietvaros plānotas apmācības par analītiskās
programmatūras izmantošanu koruptīvu noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšanā. Projekta apstiprinājums sagaidāms 2015.gada marta
sākumā, un tā ieviešana plānota 2015.gadā.
KNAB kapacitātes stiprināšana tiek līdzfinansēta arī no valsts
budžeta līdzekļiem, jo saskaņā ar MK 2014.gada 5.jūnija MK
rīkojumu Nr.276 "Par Organizētās noziedzības novēršanas un
apkarošanas plānu 2014.-2016.gadam" KNAB 2015. un
2016.gadā ir paredzēti vairāk kā 1 miljons EUR izmeklēšanas
kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā apmācības, izglītības
programmas izveidi un tehniskā aprīkojuma, kas tiek izmantots
izmeklēšanas darbā, atjaunošanu.
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4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās
nozarēs
4.1. “Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
uzņēmumos”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas, specifiskas
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

4.1.1.“Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas
patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības
nozarē”
AFI
N/A
IPIA
FI/grants
Valsts atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 un/vai
saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 un/vai saskaņā ar
Komisijas Paziņojumu “Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides
aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam” (2014/C 200/01).
Apstrādes rūpniecības komersanti.
Visa Latvija
Apstrādes rūpniecības komersantu ēku energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi, ēku energosertifikācija un būvdarbi
energoefektivitātes palielināšanai, jaunu un efektīvu AER
izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas iekārtu
iegādei un uzstādīšanai.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA.
Norobežojošo konstrukciju siltināšana; ēkas inženiertehnisko
sistēmu pārbuve, rekuperācija u.tml.; enerģijas kontroles un
vadības iekārtu uzstādīšana.
Neietekmē HP VI.

No valsts budžeta tiek īstenotas KPFI līdzfinansētas programmas,
tai skaitā īstenojot pasākumus pašvaldību ēku energoefektivitātei,
ražošanas ēkām un mājsaimniecībām. KP fondu finansējums
nepārklāsies ar KPFI finansējumu, jo KPFI īstenošana tiek
pārtraukta un KP fondu finansējumu saņems tās ēkas, kurām
finansējums no KPFI nav piešķirts.
Iespējama papildinātība ar 3.1.1.SAM un 3.3.1.SAM, kuros
paredzēts atbalsts industriālo teritoriju attīstībai.
Ir iespējama demarkācija ar Latvijas lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam, ietvaros paredzēto pasākumu “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”. Šī pasākuma ietvaros atbalsts paredzēts
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pārtikas režošanas uzņēmumiem un investīcijas paredzētas granta
formā.

4.2. “Atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
sabiedriskajā
infrastruktūrā,
tostarp
sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

4.2.1. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās”
4.2.1.1. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās
ēkās”

Mērķa grupa

Dzīvojamo māju īpašnieki

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Pasākuma ietvaros atbalsts ir pieejams:
 daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai, ēku energosertifikācijai un būvdarbiem
energoefektivitātes palielināšanai;
 AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti
energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās
energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskas
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Norobežojošo konstrukciju siltināšana; ēkas inženiertehnisko
sistēmu pārbūve, rekuperācija; enerģijas kontroles un vadības
iekārtu uzstādīšana.

AFI
N/A
IPIA
FI un grants
Valsts atbalsts netiek plānots.

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem; vides pieejamības ekspertu konsultācijas.
No valsts budžeta tiek īstenotas KPFI līdzfinansētas programmas,
tai skaitā īstenojot pasākumus pašvaldību ēku energoefektivitātei,
ražošanas ēkām un mājsaimniecībām. KP fondu finansējums
nepārklāsies ar KPFI finansējumu, jo KPFI īstenošana tiek
pārtraukta un KP fondu finansējumu saņems tās ēkas, kurām
finansējums no KPFI nav piešķirts.
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Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs

Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)

4.2.1.2. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts
ēkās”
Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz
attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts
pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo funkciju
veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus
uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā).
N/A
IPIA
Grants
Tiks izvērtēts MK noteikumu izstrādes laikā.
Valsts ēku īpašnieki, biedrības un nodibinājumi.
Visa Latvija
Pasākuma ietvaros atbalsts ir pieejams:
 ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai,
ēku
energosertifikācijai un būvdarbiem energoefektivitātes
palielināšanai;
 AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti
energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās
energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Norobežojošo konstrukciju siltināšana; ēkas inženiertehnisko
sistēmu pārbūve, rekuperācija; enerģijas kontroles un vadības
iekārtu uzstādīšana, tai skaitā siltumenerģijas skaitītāji.
Netieša pozitīva ietekme HP VI
Specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem.
No valsts budžeta tiek īstenotas KPFI līdzfinansētas programmas,
tai skaitā īstenojot pasākumus pašvaldību ēku energoefektivitātei,
ražošanas ēkām un mājsaimniecībām. KP fondu finansējums
nepārklāsies ar KPFI finansējumu, jo KPFI īstenošana tiek
pārtraukta un KP fondu finansējumu saņems tās ēkas, kurām
finansējums no KPFI nav piešķirts.
4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu
pašvaldību ēkās”
Nacionālas nozīmes attīstības centri un pašvaldības ārpus
nacionālas nozīmes attīstības centriem, pašvaldību iestādes,
pašvaldību kapitālsabiedrības, energopakalpojumu sniedzēji.
N/A
IPIA
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Ieviešanas veids
(Gants, FI)
Ieviešanas
mehānisms
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Granti
ITI nacionālās nozīmes attīstības centriem
Daļai Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un
enerģētikai 2014.-2020.gadam, daļai Komisijas regula (ES)
Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par
saderīgām ar idekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu
un daļai nav attiecināms.
Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības un pašvaldības
ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem.
Nacionālas nozīmes attīstības centru teritorijas un pašvaldību
teritorijas ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem.
Atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām tiks
veikta pašvaldību ēku atjaunošana un pārbūve energoefektivitātes
paaugstināšanai,
ēku
energosertifikācija
un
būvdarbi
energoefektivitātes palielināšanai, kā arī AER izmantošana ēkās,
ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER
iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir
ekonomiski pamatota. Būtiskākais atbalsta kritērijs ir pozitīva
investīciju finansiālā atdeve un enerģijas izmaksu samazinājums
enerģijas galapatērētājiem.
Tiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem; vides pieejamības ekspertu konsultācijas.

No valsts budžeta tiek īstenotas KPFI līdzfinansētas programmas,
tai skaitā īstenojot pasākumus pašvaldību ēku energoefektivitātei,
ražošanas ēkām un mājsaimniecībām. KP fondu finansējums
nepārklāsies ar KPFI finansējumu, jo KPFI īstenošana tiek
pārtraukta un KP fondu finansējumu saņems tās ēkas, kurām
finansējums no KPFI nav piešķirts.

4.3. “Veicināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas ražošanu
un sadali”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)

4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē”
Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto
siltumapgādi.
N/A
APIA
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Ieviešanas veids
(GS, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Grants
Valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi3.
Siltumenerģijas lietotāji
Visa Latvija
Siltumavotu pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai un
pārejai uz AER izmantošanu centrālapkurē, t.sk. tehnoloģisko
iekārtu iegāde un uzstādīšana.
Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes
paaugstināšana.
Tiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Neietekmē HP VI

Papildinātība iespējama ar ELFLA un arī ar EEZ/Norvēģu finanšu
instrumenta programmu inovācijām zaļās ražošanas jomā.
SAM investīcijas ir papildinošas CEF atbalstītajām NAP 2020
noteikto rīcības virziena „Energoinfrastruktūras tīklu attīstība”
uzdevuma „Energoinfrastruktūras tīklu attīstība” atbalstāmajām
darbībām.

4.4. “Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši
pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes
mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus (ERAF)”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

4.4.1. “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā”
Atbilstoši Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.–2016.gadam
noteiktajam, finansējuma saņēmējs ir Satiksmes ministrija
N/A
IPIA
Grants
Tiks izvērtēts MK noteikumu izstrādes laikā
ETL lietotāji.

Eiropas Komisijas lēmums Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (2012/21/ES)
3
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Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
Specifiskās
darbības HP IA
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

TEN-T autoceļu tīkls
Nacionāla līmeņa ETL uzlādes infrastruktūras un to vadības
operatoru centra programmatūras izveide.
Tiešā pozitīva ietekme uz HP IA
Neietekmē HP VI

Iespējama papildinātība ar ELVGF, investīcijas papildinošas KPFI
ietvaros veiktajam atbalstam elektromobilitātes attīstībai.

4.5. “Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši
pilsētām, tostarp ilgtspējīgu intermodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes
mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus (KF)”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība

4.5.1. “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru”
4.5.1.1. “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru (sliežu transporta)”
Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (t.sk. tās
uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu)
N/A
IPIA
Grants
Tiks vērtēts MK noteikumu izstrādes laikā
Iedzīvotāji
Rīga, Liepāja, Daugavpils
Nacionālās nozīmes attīstības centros ar tramvaju maršrutu tīklu –
tramvaju maršrutu tīklu attīstība (esošo līniju atjaunošana,
pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde),
ievērojot pilsētas prioritārās attīstības teritorijas.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Modernizējot sabiedriskā transporta infrastruktūru, tiks īstenotas
specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
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Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem; vides pieejamības ekspertu konsultācijas.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs

4.5.1.2. “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru”
Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (t.sk. tās
uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu) ,
izņemot Rīgu, Liepāju, Daugavpili".
N/A

Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Papildinātība iespējama ar 5.6.1.SAM un 5.6.2. SAM.

IPIA
Grants
Tiks izvērtēts MKN izstrādes laikā

Mērķa grupa

Iedzīvotāji

Mērķa teritorija

Nacionālas nozīmes attīstības centri, kuros nav tramvaju maršrutu
tīkla
Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu
(autobusu) iegāde, esošo sabiedriskā transporta transportlīdzekļu
(autobusu) aprīkošana to darbībai ar AER.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA

Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga attīstība
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Modernizējot sabiedriskā transporta infrastruktūru, tiks īstenotas
specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem; vides pieejamības ekspertu konsultācijas.

Papildinātība iespējama ar 5.6.2.SAM pasākumiem nacionālas
nozīmes attīstības centros.
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5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
5.1. “Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām,
tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

5.1.1. “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu
pilsētu teritorijās”
Pašvaldības, iestādes vai komersanti, kuriem, pamatojoties uz
normatīvajiem aktiem vai deleģējuma līgumu, ir jānodrošina
pretplūdu pasākumi, kas noteikti Upju baseinu apsaimniekošanas
plānos ietilpstošajos plūdu riska pārvaldības plānos, un kuru
saimnieciskā darbība nav izraisījusi plūdu draudus.
N/A
IPIA
Grants
N/A
Plūdu riskam pakļautā pašvaldība, tās iedzīvotāji un komersanti.
Plūdu riska pārvaldības plānos noteiktās plūdu apdraudētās
teritorijas (pilsētas un blīvi apdzīvotas vietas), kā arī krasta
erozijas apdraudētās apdzīvotās vietas un publiskās infrastruktūras
objekti.
Darbības atbilstoši plūdu riska pārvaldības plāniem:
 jūras krastu erozijas samazināšanas pasākumi;
 virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas
infrastruktūras (t.sk. atbilstoša zaļā infrastruktūra) būvju
sakārtošana un attīstīšana;
 esošo hidrotehnisko būvju pārbūve;
 jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība;
 upju gultnes caurvades spēju palielināšana;
 zaļās infrastruktūras izveide.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst SAM atbalstāmajām darbībām.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Papildu būvnormatīvos noteiktajam projektā (būvniecības tāmē) ir
paredzētas specifiskas darbības, kas uzlabos vides pieejamību
personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un
vecākiem ar bērniem; vides pieejamības ekspertu konsultācijas
Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros paredzēts pasākums
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kura ietvaros paredzēts no
ELFLA atbalstīt valsts nozīmes meliorācijas sistēmas
(ūdensnoteku rekonstrukcijai un renovācijai), savukārt darbības
programma “Izaugsme un nodarbinātība” paredz jūras krastu
erozijas samazināšanas pasākumus, pasākumus ekosistēmu
funkcionēšanas nodrošināšanai, piemērojot zaļās infrastruktūras

FMProgr_30042015_DPP; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

45

risinājumus, virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas
infrastruktūras būvju sakārtošanau un attīstīšanu, esošo
hidrotehnisko būvju rekonstrukciju un jaunu pretplūdu
aizsargbūvju būvniecību plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai.
Atšķirsies arī mērķteritorijas.

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

5.1.2. “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās”
Valsts iestādes un kapitālsabiedrības, kas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem ekspluatē un uztur valsts un
valsts nozīmes pretplūdu būves un nodrošina pretplūdu
pasākumus Latvijas lauku teritorijā.
N/A
IPIA
Grants
N/A
Iedzīvotāji plūdu apdraudētajās Latvijas lauku teritorijās.
Plūdu apdraudētās Latvijas lauku teritorijas un vietas ar risku
publiskajai infrastruktūrai, ievērojot plānoto darbību specifiku.
Hidrotehnisko būvju – Lubāna ezera hidrotehnisko būvju, polderu
sūkņu staciju un aizsargdambju – pārbūve, potamālo upju regulēto
posmu atjaunošana.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Neietekmē HP VI

Ar ERAF atbalstu 2014.-2020.gada plānošanas periodā VARAM
pārziņā esošajās aktivitātēs tiks īstenoti pretplūdu pasākumi
pilsētu teritorijās.
Tiks nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās.

5.2. “Investēt atkritumu apsaimniekošanas nozarē, lai ievērotu Savienības
acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās
vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības; vides saglabāšana
un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana”
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)

5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju”
5.2.1.1. “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība”
Pašvaldības un to iestādes, komersanti
N/A
APIA
Grants
Pasākums ietvers valsts atbalstu un piemērojamais valsts atbalsta
regulējums tiks precizēts MK noteikumu saskaņošanas procesā.
Iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības un visa
sabiedrība kopumā.
Pašvaldības, kurās ir nepietiekama atkritumu dalītas savākšanas
pakalpojumu pieejamība
Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība, tai skaitā,
atkritumu dalītas vākšanas punktu un laukumu izveide un
aprīkošana, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst 5.2.1.1.pasākuma atbalstāmajām darbībām.
Neietekmē HP VI

Pārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām nav sagaidāma. Gadījumā, ja līdzīgas aktivitātes tiks
paredzētas citos finanšu instrumentos un atbalsta programmās, tiks
nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām.
Jānodrošina ieviešanas kooordinācija ar 5.2.1.2.pasākumu
“Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšana”.
5.2.1.2. “Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšana”
Komersanti
N/A
APIA
Grants
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Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Pasākums ietvers valsts atbalstu un piemērojamais valsts atbalsta
regulējums tiks precizēts MK noteikumu saskaņošanas procesā.
Iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības un visa
sabiedrība kopumā.
Latvijas teritorija
 Visu veidu atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
 Visu veidu atkritumu sagatavošana pārstrādei, reģenerācijai;
 Atkritumu pārstrādes, reģenerācijas jaudu palielināšana un
jaunas infrastruktūras veidošana.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst 5.2.1.2.pasākuma atbalstāmajām darbībām.
Neietekmē HP VI

Pārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām nav sagaidāma. Gadījumā, ja līdzīgas aktivitātes tiks
paredzētas citos finanšu instrumentiem un atbalsta programmās,
tiks nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām.
Jānodrošina ieviešanas kooordinācija ar 5.2.1.1.pasākuma
“Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība”.

5.3. “Investēt ūdenssaimniecības nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās
prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc
investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa

5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.
N/A
IPIA
Grants
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
Iedzīvotāji, ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēji, pašvaldības.
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Mērķa teritorija

Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām




Notekūdeņu aglomerācijas ar CE>2000;
Apdzīvotas vietas ar CE 200-2000, kur nepieciešams
uzlabot ūdeņu stāvokli šo apdzīvoto vietu ietekmētajos
riska ūdensobjektos, kuru riska cēlonis ir notekūdeņos
esošo biogēnu ieplūde;
 Pilsētas un apdzīvotas vietas, kurās nav nodrošināta
dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši direktīvas 98/83/EK
prasībām.
 Kanalizācijas tīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām
neatbilstošu kanalizācijas tīklu rpārbūve, t.sk. māju
kanalizācijas pievadu izbūve;
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve un tehnoloģiju
uzlabošana;
 Ūdensapgādes sistēmas attīstība dzeramā ūdens kvalitātes
nodrošināšanai;
 Sabiedrības informēšanas pasākumi.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst SAM atbalstāmajām darbībām.
Neietekmē HP VI

Pārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām nav sagaidāma. Gadījumā, ja līdzīgas aktivitātes tiks
paredzētas citos finanšu instrumentiem un atbalsta programmās,
tiks nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām.

5.4. “Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot Natura 2000 un zaļo
infrastruktūru”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

Atlases veids
(APIA/ IPIA)

5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas”
5.4.1.1. “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”
Pašvaldības.
Biedrības un nodibinājumi, kuras tiesību aktos noteiktajā kārtībā
veic nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, valsts zemju īpašnieki, kuru zemēs
paredzēta infrastruktūras izveide.
APIA
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Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
radītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Grants
N/A
Pašvaldības, aizsargājamo teritoriju apmeklētāji, valsts iestādes,
kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību, biedrības un
nodibinājumi.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās teritorijas,
izņemot, vietas/objektus, kuriem paredzēts atbalsts 5.5.1.SAM
ietvaros.
Infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve, saskaņā ar Natura 2000
teritoriju Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības
plāniemInfrastruktūras.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst 5.4.1.1.pasākuma atbalstāmajām darbībām.
Netieša pozitīva ietekme HP VI
Tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.

Tiks nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām.
Jānodrošina ieviešanas koordinācija ar 5.4.2.1.pasākumu
“Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu
aizsardzības priekšnoteikumi” un 5.5.1 SAM “Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar
to saistītos pakalpojumus”.
Latvijas laiku attīstības programmas ietvaros paredzēts pasākums
“Natura 2000 maksājumi”, kura ietvaros no ELFLA atbalsts
paredzēts ikgadējas kompensācijas veidā par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem, savukārt DP atbalsts paredzēts
investīcijām, infrastruktūras izbūvei aizsargājamājās teritorijās.
ELFLA ietvaros tiks nodrošināti atšķirīgi atbalsta nosacījumi un
finansējuma saņēmēji.
5.4.1.2. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai”
Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju pārvaldīšana un valsts dabas aizsardzības politikas
īstenošana.
Valsts zemju īpašnieki, kuru zemēs paredzēti biotopu un sugu
aizsardzības pasākumi.
IPIA
Grants
N/A
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Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji,
pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu
aizsardzību, biedrības un nodibinājumi.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to funkcionālās zonas.
Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu atjaunošanas pasākumi
saskaņā ar Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības
plāniem, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plāniem.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst 5.4.1.2.pasākuma atbalstāmajām darbībām.
Netieša pozitīva ietekme HP VI
Tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.

Tiks nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām.
Jānodrošina ieviešanas koordinācija ar 5.4.2.1.pasākumu
“Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu
aizsardzības priekšnoteikumi”. 5.4.2.1. pasākumā biotopu
kartēšanas rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota, nosakot
precīzu teritoriālo piesaisti veicamajām biotopu atjaunošanas
darbībām 5.4.1.2. pasākuma ietvaros..
Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros paredzēts pasākums
“Natura 2000 maksājumi”, kura ietvaros no ELFLA atbalsts
paredzēts ikgadējas kompensācijas veidā par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem, savukārt DP atbalsts paredzēts
investīcijām, infrastruktūras izbūvei aizsargājamājās teritorijās.
ELFLA ietvaros tiks nodrošināti atšķirīgi atbalsta nosacījumi un
finansējuma saņēmēji.
5.4.2. “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības
līdzdalību vides pārvaldībā”
5.4.2.1. “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu
aizsardzības priekšnoteikumi”
Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju pārvaldīšana un valsts dabas aizsardzības politikas
īstenošana.
N/A
IPIA
Grants
N/A
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Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Dabas un vides aizsardzības uzraudzības un kontroles institūcijas,
biedrības un nodibinājumi dabas aizsardzības jomā, pašvaldības,
iedzīvotāji un komersanti.
Latvijas teritorija
 Aizsargājamo biotopu inventarizēšana un kartēšana,
t.sk.kartogrāfiskā materiāla sagatavošana
 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu,
kā arī īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānu izstrāde
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst 5.4.2.1.pasākuma atbalstāmajām darbībām
Neietekmē HP VI

Dabas aizsardzības plānu izstrāde atsevišķām teritorijām tiek
finansēta arī LIFE programmas, EEZ finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda (EEZ &
NOR 2009. – 2014.g.), kā arī Pārrobežu programmu ietvaros.
Dabas aizsardzības plānu izveide notiek arī, izmantojot valsts un
pašvaldību budžeta līdzekļus.
LIFE programmas ietvaros īstenotie projekti dod ieguldījumu
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma sagatavošanā ieviešanai.
Tiek nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta
programmām.
Tiek nodrošināta informācijas un publicitātes pasākumu
koordinācija ar citiem 6.tematiskā mērķa SAM, kuros tādi
pasākumi ir paredzēti.
Jānodrošina ieviešanas koordinācija ar 5.4.1.SAM ”Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” un tā
pasākumiem.
5.4.2.2. “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības
līdzdalību vides pārvaldībā”
Tiešās pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas
publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides
informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī sabiedrības
informēšanas pasākumus vides investīciju jomā.
Nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centri,
pašvaldības.
IPIA
Grants
Tiks izvērtēts MK noteikumu saskaņošanas laikā.
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Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Visa sabiedrība, valsts iestādes, pašvaldības un citas atvasinātas
publiskas personas, komersanti, biedrības un nodibinājumi.
Latvijas teritorija un tās ekskluzīvā ekonomiskā zona saskaņā ar
normatīvajiem tiesību aktiem jūras vides aizsardzības un
pārvaldības jomā.
Vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma
iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfisko materiālu un
datu iegāde. Nacionālas nozīmes informācijas un izglītības centru
pilnveidošana sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes
aktivitātes.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Specifiskās darbības attiecībā uz HP IA rādītāju sasniegšanu
atbilst 5.4.2.2.pasākuma atbalstāmajām darbībām.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti, ņemot vērā
dzimuma aspektu.

Tiks nodrošināta atbalstāmo darbību vai projekta īstenošanas vietu
nepārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem vai atbalsta
programmām.

5.5. “Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
Pašvaldības, pašvaldību iestādes.
Pašvaldības, plānošanas reģioni un kultūras un dabas mantojuma
pieminekļu īpašnieki (biedrības, nodibinājumi vai reliģiskas
organizācijas, juridiskas vai komercreģistrā reģistrētas fiziskas
personas), komersanti, valsts pārvaldes iestādes.
IPIA
Grants
Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2013.gada 2.maija lēmumu lietā SA.34462 (2012/NN)
Programma „Kultūra” un valsts atbalsta pasākumi tiks ieviesti arī
saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.
Pašvaldības, saistīto pakalpojumu sniedzēji (MVK), iedzīvotāji,
vietējie un starptautiskie tūristi.
Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam,
Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs “Radošā Latvija” 2014.–
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2020. gadam4, Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs
2011.–2017.gadam5 un Reģionālās politikas pamatnostādnēs
2013.–2019.gadam integrēti iezīmētās kultūrvēsturisko teritoriju
un ainavu koncentrācijas vietas ar izcilām kultūras un dabas
vērtībām un esošām apmeklētāju plūsmām, tajā skaitā Baltijas
jūras piekrastē.
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

4
5

Uz pašvaldību attīstības programmām balstīta, nozīmīgu kultūras
un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras
atjaunošana, pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras
būvniecība ar mērķi pilnveidot kultūras un dabas mantojuma
objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu
izveide, dabas un kultūras mantojuma objektu sasniedzamības
uzlabošana un kultūras mantojuma izpēte.
Nosacījums investīcijām kultūras mantojuma objektos ir arī
attiecīgā objekta investīciju atdeves ilgtermiņa darbības stratēģija,
kas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem pakalpojumiem,
kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu
finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām objektos jāatbilst
nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par
objekta uzturēšanas izmaksām.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Atjaunošanas pasākumos piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Dabas un kultūras mantojuma un ar to saistītās pašvaldību
publiskās infrastruktūras attīstīšanas projektos tiks īstenotas
specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem; Vides pieejamības ekspertu konsultācijas.
Papildinošs atbalsts paredzēts 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu
eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma “Tūrisma mārketings”
ietvaros ietvaros.
Iespējama papildinātība ieviešanā ar 5.4.1.SAM “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” un
risku mazināšanai jānodrošina ieviešanas koordinācija ar
5.4.1.SAM pasākumiem.
Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros
paredzēts īstenot pasākumu “LEADER pieejas īstenošana”, kuras
ietvaros tiks stiprināta vietējā ekonomika, uzņēmējdarbības
dažādošana, pakalpojumu pieejamība, sekmēta vietējo resursu
maksimāla un produktīva izmantošana, radot pēc iespējas
augstāku pievienoto vērtību, kā arī vietējās teritorijas, t.sk. dabas
un kultūras objektu, sakārtošana. Tiks nodrošināta investīciju
savstarpējā nepārklāšanās, īstenojot ELFLA pasākumu,
izmantojot LEADER (SVVA) pieeju.

Pieejamas: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4877
Pieejamas: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/telp_plan/?doc=12701
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5.6. “Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, revitalizētu pilsētas, atjaunotu un
attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas),
samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas
efektīvu sociālekonomisko izmantošanu”
Projektus plānots realizēt sadarbībā starp Rīgas pilsētas
pašvaldību (t.sk. tās uzņēmumiem), valsts pārvaldes iestādēm
(t.sk. valsts kapitālsabiedrībām), kā arī
investoriem un
attīstītājiem.
Pilsētas pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi), valsts pārvaldes iestādes
(t.sk. valsts kapitālsabiedrības), sadarbībā ar investoriem un
attīstītājiem (ja attiecināms).
IPIA
Grants
Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2013.gada 2.maija lēmumu lietā SA.34462 (2012/NN)
Programma „Kultūra” un valsts atbalsta pasākumi tiks ieviesti arī
saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014
Iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, investori, tūristi.
Rīgas pilsētas apkaimes ar nozīmīgu degradēto teritoriju vai
objektu īpatsvaru.
Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam
noteiktajiem sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un prioritāri
atbalstāmo degradēto teritoriju revitalizēšanai, veikt maza mēroga
sabiedrisku, kultūras, sporta un inženierinfrastruktūras objektu
izveidi un pārbūvi, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu
pakalpojumu piedāvājumu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Būvniecības pasākumos piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga raksturatraucējumiem.

Papildinošs atbalsts paredzēts ar 5.6.2.SAM pasākumiem Rīgas
teritorijā un 5.5.1.SAM.
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Ieviešanas
mehānisms
Valsts atbalsts

Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

6

5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības,
pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic
pašvaldību autonomās funkcijas.
Komersanti, pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību
kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldību autonomās funkcijas,
brīvostu pārvaldes vai speciālo ekonomisko zonu pārvaldes .
IPIA
Grants
ITI nacionālās nozīmes attīstības centriem
Daļai Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, daļai
Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, daļai
Komisijas regula (ES) Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot
Līguma 107. un 108.pantu un daļai nav attiecināms.
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru un to
funkcionālo teritoriju pašvaldības un to funkcionālās teritorijas
(t.sk. novada teritorija ārpus attīstības centra un apkārtējās
pašvaldības), kā arī Latgales plānošanas reģiona programmas
pielikumā noteiktās teritorijas saimnieciskās darbības veicēji un
iedzīvotāji.
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru un to
funkcionālās teritorijas (t.sk. novada teritorija ārpus attīstības
centra un apkārtējās pašvaldības”.
Atbalstu plānots sniegt integrētajās pašvaldību attīstības
programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras
investīciju projektiem, kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas
veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai
plānoto vai izmantoto degradēto (deprived areas) teritoriju6
atjaunošanu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās (t.sk. novada teritorija ārpus attīstības centra).
Sakārtoto degradēto teritoriju pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu
nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās. Atbilstība
integrētai pašvaldības attīstības programmai, t.sk. investīciju
plānam tiks paredzēta kā nosacījums KP fondu finansējuma
saņemšanai.

Skat. degradētā teritoriju definīciju Partnerības līgumā.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Atjaunošanas pasākumos piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus publiskās infrastruktūras un teritoriju
attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas
pieejamības nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes,
kustību un garīga rakstura traucējumiem.

Papildinošs atbalsts paredzēts ar 5.6.1.SAM, 3.3.1.SAM un
3.1.1.SAM.
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6. Ilgtspējīga transporta sistēma
6.1. “Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T
(KF)”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

6.1.1.“Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta
tīkla mobilitāti”
Lielo ostu pārvaldes, pašvaldības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas,
un to pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru teritorijā atrodas lielās
ostas
N/A
IPIA
Grants
Valsts atbalsta sniegšanai piemērojamais regulējums tiks vērtēts
MK noteikumu izstrādes laikā.
Visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru
pārvadātāji
Rīga, Ventspils un Liepāja
Molu un viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu, kas nav
iznomātas komercdarbībai, pārbūve un atjaunošana, lielo ostu
infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība,
autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās
infrastruktūras pārbūve, ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības
prasību ievērošanu, kā arī ar citu drošības prasību ievērošanu
saistītās darbības.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA.
Ieguldījumi infrastruktūrā, sekmējot klimata politikas mērķu
sasniegšanu. Piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI.
Modernizējot lielo ostu infrastruktūru, tiks īstenotas specifiskas
vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas darbības
personām ar
redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem, ja attiecināms.
Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(GS, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

6.1.2.“Veicināt drošību un vides
starptautiskajā lidostā “Rīga”
VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”

prasību

ievērošanu

N/A
IPIA
Grants
Plānots komercdarbības atbalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107.panta 1.punktā un citos Eiropas
Savienības aktos noteikto.
Pasažieri, kravu un pasažieru pārvadātāji, visu transporta veidu
satiksmes dalībnieki.
Rīgas reģions
Vides un drošības pasākumu uzlabošana starptautiskajā lidostā
“Rīga” – manevrēšanas ceļu tīkla uzlabošana un aprīkošana ar ass
gaismām, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve, kā arī
energoefektīvākas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un
apgaismojuma infrastruktūras modernizācija.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA.
Netiešā pozitīva ietekme uz HP VI.
Modernizējot lidostas „Rīga” infrastruktūru, tiks īstenotas
specifiskas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas
darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem, ja attiecināms.

Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.
6.1.3.“Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas
maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro
raksturu”
6.1.3.1.“Salu tilta kompleksa rekonstrukcija un Raņķa dambja un
Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojuma izbūve”
Rīgas pilsētas pašvaldība
N/A
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;

IPIA
Grants
N/A
Satiksmes dalībnieki, komersanti, iedzīvotāji
Rīga
Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana,
nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu, uzlabojot
transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes
drošību un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta
satiksmes, kā arī mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Slodzes uz vidi mazinoši pasākumi; piemērots zaļais publiskais
iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Modernizējot Rīgas pilsētas transporta infrastruktūru, tiks
īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.
Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.
6.1.3.2. “Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna
apkaimē”
Rīgas pilsētas pašvaldība, pašvaldības uzņēmumi, kas nodrošina
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
VAS “Latvijas dzelzceļš”, Akciju sabiedrība “Rīgas Starptautiskā
autoosta”
IPIA
Grants
N/A
Satiksmes dalībnieki, komersanti, iedzīvotāji.
Rīga
Sabiedriskā transporta pārsēšanās centra izbūve Daugavas kreisajā
krastā.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Slodzes uz vidi mazinoši pasākumi; piemērots zaļais publiskais
iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
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Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskas
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Modernizējot Rīgas pilsētas transporta infrastruktūru, tiks
īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

6.1.4. “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāja
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.

6.1.4.1.“Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā”
Rīgas pilsētas pašvaldība
N/A
IPIA
Grants
N/A
Satiksmes dalībnieki
Rīgas reģions
Jaunu maģistrālo ielu, esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina
atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar
TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai
modernizācija).
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Slodzes uz vidi mazinoši pasākumi; piemērots zaļais publiskais
iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus pilsētu transporta infrastruktūras attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.
Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
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koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)

6.1.4.2. “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T
tīklā”
Satiksmes ministrija, nacionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldības (izņemot Rīgu) atbilstoši sākotnējā novērtējuma
rezultātiem.
N/A
IPIA
Grants
N/A
Satiksmes dalībnieki
Nacionālas nozīmes attīstības centri (izņemot Rīgu) TEN-T
autoceļu tīklā.
Jaunu maģistrālo ielu, esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina
atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar
Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (alternatīvu kravas ceļu
izbūve, pārbūve vai modernizācija).
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Slodzes uz vidi mazinoši pasākumi; piemērots zaļais publiskais
iepirkums.
Netieša pozitīva ietkeme uz HP VI
Veicot ieguldījumus pilsētu transporta infrastruktūras attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.
Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem
6.1.5. “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas
palielināšana”
Satiksmes ministrija
N/A
IPIA

FMProgr_30042015_DPP; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

62

Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Grants
N/A
Satiksmes dalībnieki
TEN-T autoceļu tīkls
Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā pārbūve, virsmas nestspējas
stiprināšana, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības
uzlabošanu.
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Slodzes uz vidi mazinoši pasākumi; atjaunošanas pasākumos
piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus autoceļu infrastruktūras attīstībā, tiks
īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem, ja attiecināms.
Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.
SAM atbalsts ir papildinošs ELFLA atbalsta pasākumam
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura
ietvaros attiecināma lauku ceļu ar grants segumu izbūve vai
pārbūve.

6.2. “Attīstīt un atjaunot visaptverošu, kvalitatīvu un savstarpēji savietojamu
dzelzceļa sistēmu un veicināt trokšņa mazināšanas pasākumus (KF)”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

6.2.1.“Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T
dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti”
6.2.1.1. “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”
VAS “Latvijas dzelzceļš”
N/A
IPIA
Grants
N/A
Visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru
pārvadātāji
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Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Visa Latvija
TEN-T pamattīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras modernizācija
(elektrifikācija) un jaunas infrastruktūras izveide. Pasākuma
ietvaros tiks īstenots lielais projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija”.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Neietekmē HP VI

Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

6.2.1.2. “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve”

Mērķa grupa

Visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru
pārvadātāji.
Visa Latvija

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;

VAS “Latvijas dzelzceļš”
N/A
IPIA
Grants
N/A

TEN-T pamattīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras modernizācija
un jaunas izveide, tai skaitā nozīmīgāko dzelzceļa mezglu
pārbūve, satiksmes pārvaldības sistēmu ieviešana, dzelzceļa
pasažieru infrastruktūras modernizācija un signalizācijas sistēmas
modernizācija.
Tieša pozitīva ietekme uz HP IA
Piemērots zaļais publiskais iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus dzelzceļa pasažieru infrastruktūras attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
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Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem, ja attiecināms.

Atbilstoši CEF Regulas (ES) Nr. 1316/2013 7.pantam
līdzfinansējumu transporta nozarē ir tiesīgas saņemt tikai tās
darbības, kas sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar TEN-T
Regulu (ES) Nr. 1315/2013.
Satiksmes ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas
transporta nozares projektiem, attiecīgi nodrošinās atbalsta
koordināciju starp CEF un ESI fondu transporta nozares
projektiem.

6.3. “Pastiprināt reģionālo mobilitāti, pievienojot sekundāros un terciāros
transporta mezglus, tostarp multimodālos mezglus, TEN-T infrastruktūrai
(ERAF)”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu

6.3.1.“Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo
autoceļu kvalitāti”
Satiksmes ministrija
N/A
IPIA
Grants
N/A
Satiksmes dalībnieki
Stratēģijā “Latvija 2030” noteiktās nacionālās un reģionālās
nozīmes attīstības centru pašvaldību teritorijas
Valsts reģionālo autoceļu, kas savieno starptautiskas, nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu,
pārbūve
Netieša pozitīva ietekme uz HP IA
Slodzes uz vidi mazinoši pasākumi; piemērots zaļais publiskais
iepirkums.
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus autoceļu tīkla infrastruktūras attīstībā, tiks
īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem, ja attiecināms.
SAM atbalsts ir papildinošs ELFLA atbalsta pasākumam
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura
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instrumentiem un
atbalsta
programmām

ietvaros attiecināma lauku ceļu ar grants segumu izbūve vai
pārbūve.
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7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
7.1. “Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un
neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus
attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un
atbalstu darbaspēka mobilitātei”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās

7.1.1. “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”
NVA
N/A

IPIA
Grants
Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un
darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas
līmeni.
Visa Latvija
Profesionālā
apmācība,
pārkvalifikācija,
kvalifikācijas
paaugstināšana, apmācība pie darba devēja; konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi; neformālās izglītības programmu
apguve, kas ietver darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un
iemaņu apguvi; specifisku pakalpojumu (piemēram, zīmju
valodas tulks) sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību
laikā; elastīgu apmācību formu (piemēram, e-apmācības) izstrāde
un īstenošana personām ar invaliditāti un citiem mērķa grupu
bezdarbniekiem, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu
elastīgu apmācību formā izstrāde un īstenošana bezdarbniekiem;
atbalsts reģionālajai mobilitātei; projekta īstenošanas personāla
apmācība darbam ar mērķa grupu.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Informēšanas un izglītošanas pasākumu, konsultāciju, apmācību
un pārkvalifikācijas kursu saturā tiks integrēti jautājumi par
nediskrimināciju (jo īpaši, mazināti aizspriedumi par kādu no
dzimumiem noteiktā profesionālā jomā atkarībā dzimuma;
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darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)

nediskrimināciju vecuma, invaliditātes un etniskās piederības dēļ)
un dažādību.
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu
tautības pārstāvjiem (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana,
apmācību ritma pielāgošana individuālajām spējām u.c.)
Lai nodrošinātu demarkāciju ar citiem līdzīgiem atbalsta
pasākumiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotās
1.3.1.1.3.apakšaktivitātes un valsts budžeta ietvaros MK
25.01.2011. noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas
pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem” paredzētiierobežojumi attiecībā uz
atkārtotu bezdarbnieka iesaisti apmācību pasākumos.
Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu piedāvāto pakalpojumu
piemērošanu bezdarbniekiem 2014.-2020.gada plānošanas
periodā, tiek veikta bezdarbnieku profilēšana, tai skaitā,
pārliecinoties par sniegtā atbalsta nedublēšanos ar:
- 7.2.1.SAM pasākumiem, kuros paredzēta konkurētspējas
paaugstināšana, apmācības vai kuri paredz darba līgumu
slēgšanu;
- 9.1.1.SAM pasākumiem, kuros paredzēta konsultāciju
sniegšana.
Vienlaicīgi 7.1.1.SAM ir sinerģija ar 9.1.1.SAM pasākumiem,
kuros
paredzēti
subsidētās
nodarbinātības
pasākumi
bezdarbniekiem ar invaliditāti un nelabvēlīgākā situācijā
esošajiem bezdarbniekiem un atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai,
kā arī pastarpināta sinerģija ar 7.1.2.SAM pasākumiem, kuru
ietvaros paredzēts izstrādāt darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu
sistēmu – proti, apmācību jomas, izglītības programmas,
profesijas un prasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku,
darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācības,
tiks noteiktas atbilstoši prognozētajam darba tirgus
pieprasījumam, izmantoti 7.1.1.SAM ietvaros iegūtie dati.
7.1.2. “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu,
nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru”
7.1.2.1. “EURES tīkla darbības nodrošināšana”
NVA
N/A
IPIA
Grants
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Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Nav plānots
Darba tirgus dalībnieki (darba devēji, darba ņēmēji, darba
meklētāji un bezdarbnieki).
Visa Latvija
Iestādes, kas nodrošina Latvijas Republikas darbību Eiropas
Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES), darbinieku apmācības un
semināri par EURES un tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas
darba mobilitātes jautājumiem.
Informācijas nodrošināšana EURES ietvaros, kas ietver:
- EURES pieejamības un atpazīstamības nodrošināšanu
(informatīvo materiālu izstrādi un izgatavošanu, informācijas un
komunikācijas aktivitātes),
- informācijas sniegšanu darba devējiem, valsts un pašvaldību
iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par EURES jautājumiem
(informatīvus seminārus, uzņēmēju izstādes, konsultācijas u.c.),
kā arī darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu
organizēšanu,
- informācijas sniegšanu darba ņēmējiem, darba meklētājiem un
bezdarbniekiem (informatīvos seminārus, izstādes, atvērto durvju
dienas, individuālas konsultācijas par dzīves un darba apstākļiem,
nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs),
- nacionālā sadarbības tīkla veidošanu un iesaistīto pušu
informēšanu (informatīvos seminārus u.c. pasākumus),
- EURES Latvijas un kopējā tīkla dalībnieku dalību Latvijas un
starptautiskajās sadarbības sanāksmēs, informatīvajos semināros,
darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes
pasākumos, kā arī šo pasākumu organizēšanu.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.

Pasākumam plānota sinerģija ar 2.2.1.SAM pasākumu
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”,
kura ietvaros plānots pilnveidot EURES tīmekļa vietni kā vienotas
NVA tīmekļa vietnes sastāvdaļu, lai nodrošinātu bezdarbniekiem,
darba meklētājiem un darba devējiem nepieciešamo informāciju.
7.1.2.SAM papildinās 7.1.1.SAM, jo apmācību jomas, izglītības
programmas, profesijas un prasmes, kurās nepieciešams veikt
bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto
personu apmācības, tiks noteiktas atbilstoši prognozētajam darba
tirgus pieprasījumam.
Savstarpējā papildinātība paredzēta starp Nodarbinātības un
sociālās inovācijas programmu (NSIP) un ESF atbalstu Eiropas
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Nodarbinātības dienestu tīklam EURES prioritārā virziena
„Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” ietvaros.
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

7.1.2.2. “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas
ieviešana”
EM, NVA

Atlases veids
(APIA/ IPIA)

IPIA

Ieviešanas veids
(Grants, FI)

Grants

Valsts atbalsts

N/A

Mērķa grupa

Izglītības, nodarbinātības un sociālās politikas veidotāji un
īstenotāji, darba tirgus dalībnieki.
Visa Latvija

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības Hp
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

N/A

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas organizatoriskā
ietvara un sadarbības modeļa apzināšana un izveide (izpēte,
organizāciju un ekspertu tīkla izveide), Web bāzētas IT platformas
izveide, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu efektivitātes
novērtējums.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darba tirgus politikas pasākumu efektivitātes novērtējums tiks
izvērtēts, ņemot vērā dzimumu, vecumu, etnisko un invaliditātes
aspektus.
Izglītības programmas un prasmes, kurās nepieciešams veikt
bezdarbnieku apmācību, tiks izvērtētas, ņemot vērā dzimumu,
vecumu, etnisko un invaliditātes aspektus.
Veicot darba tirgus prognozes par tautsaimniecībā nodarbināto
struktūru un darbaspēka piedāvājumu, informācija tiks
atspoguļota,sniedzot informāciju dzimumu, vecumu, etniskā un
invaliditātes griezumā.
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Sinerģijā ar 2.tematiskā mērķa atbalstu plānota infrastruktūras
atbalsta elementu ieviešana – IT platformas izveide (2.2.1.SAM),
darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas elementu
saskaņotas un koordinētas darbības nodrošināšanai.
SAM sniegs ieguldījumu 10. tematiskā mērķa sasniegšanā, jo uz
prognožu rezultātiem tiks balstīts gan pieaugušo izglītības
programmu piedāvājums, gan profesionālās un augstākās
izglītības programmu piedāvājums, lai salāgotu darbaspēka
piedāvājumu un darbaspēka pieprasījumu.
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Pasākumam plānota pastarpināta sinerģija ar 7.1.1.SAM
7.2.1.1.pasākumu, t.i., bezdarbnieku apmācības programmas tiks
noteiktas saskaņā ar prognozēto darba tirgus pieprasījumu
pasākuma ietvaros izveidoto sadarbības ietvaru darba tirgus
pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā.

7.2. “Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp
jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli
atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

7.2.1. “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu
garantijas ietvaros”
7.2.1.1. “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana
jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”
NVA
N/A
IPIA
Grants
Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti līdz 29 gadu vecumam
(ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā 15–
24 gadi (ieskaitot).
Visa Latvija
Darba meklēšanas atbalsta pasākumi (t.sk. bezdarbnieka
individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka
profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības
pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba
meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes
pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas
motivē jauniešus bezdarbniekus aktīvāk meklēt darbu un
iekļauties darba tirgū), konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
(individuālās konsultācijas un grupu nodarbības), karjeras
konsultācijas, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana,
tai skaitā, darba tirgū pieprasītas profesionālās un neformālās
izglītības programmas, darbavieta pirmās darba pieredzes
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

iegūšanai, darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā, subsidētās darbavietas īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem
jauniešiem (t.sk. ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem), t.sk.
specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupas bezdarbniekiem
ar invaliditāti, piemēram, atbilstoši ergoterapeita atzinumam,
darbavietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka, specializētā
transporta pakalpojumi personām ar invaliditāti; atbalsts
pašnodarbinātības vai saimnieciskās darbības uzsākšanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darba meklēšanas, informēšanas, konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumu, karjeras konsultāciju saturā tiks integrēti vienlīdzīgu
iespēju jautājumi (jo īpaši, mazināti aizspriedumi par kādu no
dzimumiem noteiktā profesionālā jomā atkarībā dzimuma;
nediskrimināciju vecuma, invaliditātes un etniskās piederības
dēļ);
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams. Specifisku pakalpojumu sniegšana
mērķa grupas bezdarbniekiem ar invaliditāti.
Projekta ietvaros tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām
no nelabvēlīgas vides, ieskaitot minoritātes, migrantus un romu
tautības pārstāvjus. Karjeras konsultants motivēs etnisko
minoritāšu jauniešus iekļauties apmācību programmās, veicinot
integrēšanos sabiedrībā.
Lai nodrošinātu pasākuma demarkāciju ar citiem līdzīgiem
pasākumiem, kas tika īstenoti 2007.-2014.gada plānošanas
periodā un valsts budžeta ietvaros, MK 25.01.2011. noteikumos
Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
ir iekļauti ierobežojumi attiecībā uz atkārtotu bezdarbnieka iesaisti
aktīvajos nodarbinātības pasākumos.
Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu piedāvāto pakalpojumu
piemērošanu jauniešiem bezdarbniekiem 2014.-2020.gada
plānošanas periodā, tiek veikta jauniešu profilēšana, tai skaitā,
pārliecinās par sniegtā atbalsta nedublēšanos ar:
- 7.1.1.SAM, kurā paredzēta konkurētspējas paaugstināšana,
apmācības un darba līgumu slēgšana;
- 7.2.1.2.pasākuma ietvaros sniegto atbalstu (izņemot darba
meklēšanas atbalsta pasākumi, karjeras konsultācijas un
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi);
- 9.1.1.SAM pasākumiem, kuros paredzēti subsidētās
nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem ar invaliditāti un
nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un konsultāciju
sniegšana.
Vienlaikus 7.2.1.1.pasākumam ir sinerģija ar 8.3.3.SAM – proti,
jaunieši, kas 8.3.3.SAM ietvaros tiks aktivizēti un reģistrēsies
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NVA, varēs saņemt atbalstu dalībai NVA piedāvātajos
nodarbinātības vai apmācību pasākumos 7.2.1.SAM ietvaros, kā
arī ir pastarpināta sinerģija ar 7.1.2.SAM pasākumiem, kuru
ietvaros paredzēts izstrādāt darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu
sistēmu – proti, apmācību jomas, izglītības programmas,
profesijas un prasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku,
darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācības,
tiks noteiktas atbilstoši prognozētajam darba tirgus
pieprasījumam, kā arī NVA karjeras konsultanti un nodarbinātības
aģenti tiks apmācīti lietot un interpretēt prognožu rezultātus
ikdienas darbā ar klientiem.
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

7.2.1.2. “Sākotnējās profesionālās izglītības
īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros”
VIAA

programmu

Latvijas amatniecības kamera, valsts, pašvaldību un atvasinātu
publisku personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes un
koledžas
IPIA
Grants
N/A
Jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti līdz 29 gadu vecumam
(ieskaitot)
Visa Latvija
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, amata apmācība pie Latvijas
Amatniecības kameras amatniecības reģistrā reģistrēta amata
meistara un mērķstipendiju piešķiršana un izglītības programmas,
kas tiek īstenotas ieslodzījuma vietās vispārējo pamatprasmju
apguvei, profesionālai tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei
un karjeras atbalsta pasākumu īstenošana profesionālās izglītības
veicināšanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un karjeras
atbalsta pasākumu saturā tiks integrēti vienlīdzīgu iespēju
jautājumi (jo īpaši, mazināti aizspriedumi par kādu no dzimumiem
noteiktā profesionālā jomā atkarībā dzimuma; nediskrimināciju
vecuma, invaliditātes un etniskās piederības dēļ);
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

tehnoloģijas, ja nepieciešams. Specifisku pakalpojumu sniegšana
izglītojamiem ar invaliditāti.
Projekta ietvaros tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām
no nelabvēlīgas vides, ieskaitot minoritātes, migrantus un romu
tautības pārstāvjus. Karjeras konsultants motivēs etnisko
minoritāšu jauniešus iekļauties apmācību programmās, veicinot
integrēšanos sabiedrībā.
Tiek nodrošināta atbalsta nedublēšanās (demarkācija) ar 2007.2013.gada plānošas perioda 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti.
Savukārt 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiek nodrošināta
atbalsta nedublēšanās (demarkācija) ar:
- 7.2.1.1.pasākuma ietvaros sniegto atbalstu (izņemot darba
meklēšanas atbalsta pasākumi, karjeras konsultācijas un
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi);
- 8.4.1.SAM ietvaros īstenotajiem pasākumiem, kuru ietvaros
paredzēta nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem
profesionālās kompetences pilnveide;
Vienlaikus 7.2.1.2.pasākumam ir sinerģija ar 8.3.3.SAM – proti,
jaunieši, kas 8.3.3.SAM ietvaros tiks aktivizēti, varēs saņemt
atbalstu dalībai VIAA izglītības pasākumos 7.2.1.SAM ietvaros,
kā arī sinerģija ar 9.1.2.SAM pasākumiem, kuru ietvaros paredzēti
atbalsta pasākumi vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālai
tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei un profesionālās
orientācijas pasākumiem profesionālās izglītības veicināšanai
ieslodzījuma vietā.
7.2.1.3. “Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc
2018.gada”
NVA
N/A
IPIA
Grants
Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti līdz 29 gadu vecumam
(ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā 15–
24 gadi (ieskaitot).
Visa Latvija
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Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Darba meklēšanas atbalsta pasākumi (t.sk. bezdarbnieka
individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka
profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības
pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba
meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes
pārbaude un citi aktīvu darba meklēšanu veicinoši pasākumi, kas
motivē jauniešus bezdarbniekus aktīvāk meklēt darbu un
iekļauties darba tirgū), konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
(individuālās konsultācijas un grupu nodarbības), karjeras
konsultācijas; aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana,
tai skaitā, darba tirgū pieprasītas profesionālās un neformālās
izglītības programmas, darbavieta pirmās darba pieredzes
iegūšanai, darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā, subsidētās darbavietas īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem
jauniešiem (t.sk. ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem), t.sk.
specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupas bezdarbniekiem
ar invaliditāti, piemēram, atbilstoši ergoterapeita atzinumam,
darbavietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka, specializētā
transporta pakalpojumi personām ar invaliditāti; atbalsts
pašnodarbinātības vai saimnieciskās darbības uzsākšanai; projekta
īstenošanas personāla apmācība darbam ar mērķa grupu.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Darba meklēšanas, informēšanas, konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumu, karjeras konsultāciju saturā tiks integrēti vienlīdzīgu
iespēju jautājumi (jo īpaši, mazināti aizspriedumi par kādu no
dzimumiem noteiktā profesionālā jomā atkarībā dzimuma;
nediskrimināciju vecuma, invaliditātes un etniskās piederības
dēļ);
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams. Specifisku pakalpojumu sniegšana
mērķa grupas bezdarbniekiem ar invaliditāti.
Projekta ietvaros tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām
no nelabvēlīgas vides, ieskaitot minoritātes, migrantus un romu
tautības pārstāvjus. Karjeras konsultants motivē etnisko
minoritāšu jauniešus iekļauties apmācību programmās, veicinot
integrēšanos sabiedrībā
Lai nodrošinātu pasākuma demarkāciju ar citiem līdzīgiem
pasākumiem, kas tika īstenoti 2007.-2014.gada plānošanas
periodā un valsts budžeta ietvaros, MK 25.01.2011. noteikumos
Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
ir iekļauti ierobežojumi attiecībā uz atkārtotu bezdarbnieka iesaisti
aktīvajos nodarbinātības pasākumos.
Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu piedāvāto pakalpojumu
piemērošanu jauniešiem bezdarbniekiem 2014.-2020.gada
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plānošanas periodā, veic jauniešu profilēšanu, tai skaitā,
pārliecinās par sniegtā atbalsta nedublēšanos ar:
- 7.1.1.SAM, kurā paredzēta konkurētspējas paaugstināšana,
apmācības un darba līgumu slēgšana;
- 7.2.1.2.pasākuma ietvaros sniegto atbalstu (izņemot darba
meklēšanas atbalsta pasākumi, karjeras konsultācijas un
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi);
- 9.1.1.SAM pasākumiem, kuros paredzēti subsidētās
nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem ar invaliditāti un
nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un konsultāciju
sniegšana.
Vienlaikus 7.2.1.3.pasākumam ir sinerģija ar 8.3.3.SAM – proti,
jaunieši, kas 8.3.3.SAM ietvaros tiks aktivizēti un reģistrēsies
NVA, varēs saņemt atbalstu dalībai NVA piedāvātajos
nodarbinātības vai apmācību pasākumos 7.2.1.SAM ietvaros, kā
arī ir pastarpināta sinerģija ar 7.1.2.SAM pasākumiem, kuru
ietvaros paredzēts izstrādāt darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu
sistēmu – proti, apmācību jomas, izglītības programmas,
profesijas un prasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku,
darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācības,
tiks noteiktas atbilstoši prognozētajam darba tirgus
pieprasījumam, kā arī NVA karjeras konsultanti un nodarbinātības
aģenti tiks apmācīti lietot un interpretēt prognožu rezultātus
ikdienas darbā ar klientiem.

7.3. “Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa

7.3.1. “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru
uzņēmumos”
Valsts darba inspekcija
Sociālie partneri (darba devēju, darba ņēmēju organizācijas un to
apvienības)
IPIA
Grants
Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Darba devēji un darba ņēmēji (it īpaši bīstamajās nozarēs),
izglītības iestāžu audzēkņi, darba aizsardzības speciālisti, Valsts
darba inspekcija.
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Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Visa Latvija
Informēšanas, izglītošanas, apmācības un pieredzes apmaiņas
pasākumi; konsultāciju aktivitātes darba tiesību un darba
aizsardzības jomā, tai skaitā, darba aizsardzības situācijas
apzināšana, darba vides faktoru mērījumi; situācijas monitorings
un analīze (pētījumi, aptaujas) darba apstākļu un risku, darba
tiesību un darba aizsardzības jomā; pētījums un
izmēģinājumprojekts par jauno (elastīgo) darba formu
piemērošanu praksē; elektronisko un vizualizēto darba vides
palīgrīku, apmācības programmu, darba vides risku novērtēšanas
moduļu un izglītojošo materiālu izveide; Valsts darba inspekcijas
inspektoru zināšanu un prasmju uzlabošana.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Informēšanas, izglītošanas, apmācību un konsultāciju saturā tiks
iekļauti vienlīdzīgu iespēju aspekti (dzimumu līdztiesība, personu
ar invaliditāti tiesības un iekļaušanas, nediskriminācija vecuma un
etniskās piederības dēļ), piemēram, jautājumos par aktīvu un
veselīgu novecošanos, drošu uzvedību darbā un drošām darba
metodēm (preventīvā kultūra), veselības veicināšanu darba vietā,
psihoemocionāliem riska faktoriem. Izmēģinājumprojekts par
elastīgo darba formu piemērošanu praksē.
Projekta vadība tiks īstenota pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās
un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Sinerģija ar citiem finanšu
programmām nav paredzēta.

instrumentiem

un

atbalsta

7.3.2. “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju
saglabāšanu un nodarbinātību”
NVA
Darba devēju organizācijas vai to apvienības, Valsts darba
inspekcija
IPIA
Grants
Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
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Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Gados vecākas nodarbinātas personas, darba devēji
Visa Latvija
Gados vecāku nodarbināto spēju, prasmju un veselības stāvokļa
novērtēšana, cilvēkresursu attīstības plānošana, informatīvi
konsultatīvs atbalsts darba devējiem, lai sekmētu gados vecāku
cilvēku ilgāku palikšanu darba tirgū (veselīgas novecošanās, drošu
darba metožu, elastīgu darba formu, personāla politikas un
karjeras plānošanas u.c. jautājumos); prasmju pilnveidošanas
pasākumi; darba vides novērtēšana un darba vietas pielāgošana,
starppaaudžu pieredzes nodošanas pasākumi (mentorings);
izmēģinājumprojekts –sistēmas izveide, kas sekmētu tādu
nodarbināto, kam konstatēts prasmju trūkums, veselības
traucējumi vai citi kavēkļi, kas ierobežo darba pienākumu
veikšanu, nepieciešamo rehabilitāciju un/vai atbilstošu
pārkvalifikāciju tajā pašā nozarē vai radniecīgā nozarē.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Informēšanas, izglītošanas, apmācību un konsultāciju saturā tiks
iekļauti vienlīdzīgu iespēju aspekti (dzimumu līdztiesība, personu
ar invaliditāti tiesības un iekļaušanas, nediskriminācija vecuma un
etniskās piederības dēļ), piemēram, jautājumos par aktīvu un
veselīgu novecošanos, drošu uzvedību darbā un drošām darba
metodēm, veselības veicināšanu darba vietā.
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Projekta ietvaros tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām
no nelabvēlīgas vides, ieskaitot minoritātes, migrantus un romu
tautības pārstāvjus (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana,
apmācību ritma pielāgošana individuālajām spējām u.c.).
Plānotais atbalsts papildina, vienlaikus nodrošinot atbalsta
demarkāciju pēc mērķa grupas, 10.tematiskā mērķa ietvaros
īstenojamos mūžizglītības pasākumus, kas paredz atbalstu t.sk.
gados vecāku cilvēku iesaistei mūžizglītībā. Pasākumam plānota
demarkācija ar 8.4.1.SAM ”Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci”, nosakot, ka prasmju pilnveides,
pārkvalifikācijas pasākumos neiesaista personas 50+, kas saņem
šādu atbalstu mūžizglītības pasākumos.
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8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība
8.1. “Investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp profesionālajā apmācībā, lai
nodrošinātu prasmju apgūšanu un mūžizglītību, attīstot izglītības un apmācības
infrastruktūru”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

8.1.1. “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un
radošās industrijas, studiju programmu skaitu”
Augstskolas, kas īsteno STEM, t.sk. medicīnas un radošas
industrijas, studiju programmas
N/A
IPIA
Grants
N/A
Augstākās izglītības institūcijas, izņemot koledžas.
Visa Latvija
Atbalsts teritoriāli koncentrētas studiju un zinātniskā darba
infrastruktūras attīstībai augstākās izglītības institūciju
stratēģiskās specializācijas stiprināšanai, t.sk. ēku vai telpu
pārbūvei vai atjaunošanai, ja nepieciešams, jaunas ēkas
būvniecībai, iekārtu un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un
telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un
darbībai, kā arī atbalsts IKT risinājumiem, t.sk. tālmācības rīku,
programmatūras, bibliotēku resursu iegādei, STEM, t.sk.
medicīnas un radošās industrijas, studiju virzienos.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus augstākās izglītības infrastruktūras attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.

8.1.1.SAM ietvaros plānotās darbības papildinās līdz šim veiktos
ieguldījumus 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības
programmas
“Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
3.1.2.1.1..apakšaktivitātes “ Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai,
tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī
personām ar funkcionāliem traucējumiem” projektos, kā arī SAM
ietvaros veiktās ERAF investīcijas augstskolu infrastruktūrā
papildinās 8.2.1.SAM, 8.2.2.SAM un 8.2.3.SAM ietvaros veiktās
ESF investīcijas AII ar mērķi konsolidēt un efektīvi izmantot
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pieejamos resursus, stiprināt izcilību studiju programmās stiprināt
akadēmiskā personāla kapacitāti un AII pārvaldību.
8.1.1.SAM veikto darbību ietvaros var veidoties sinerģija un
demarkācija ar 1.1.1.SAM pasākumu “P&A infrastruktūras
attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju
institucionālās kapacitātes stiprināšana”, kura ietvaros plānots
attīstīt P&A infrastruktūru praktiskās pētniecības un tehnoloģiju
pārneses īstenošanai zinātniskajās institūcijās atbilstoši RIS3, un
šīs infrastruktūras pamata lietotāji būs zinātniskie darbinieki,
savukārt 8.1.1.SAM ietvaros plānots modernizēt materiāltehnisko
bāzi AII, kas nepieciešama studiju programmu īstenošanai un
zinātnisko darbību veikšanai doktora zinātniskā grāda ieguvei, un
infrastruktūras pamata lietotāji būs studējošie un akadēmiskais
personāls.
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Ieviešanas
mehānisms
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
8.1.2.1. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
nacionālas nozīmes attīstības centros”
Nacionālas nozīmes attīstības centri
N/A
IPIA
Grants
ITI
N/A
Vispārējās izglītības iestādes – pamatskolas, vidusskolas,
ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas7
Rīga, Valmiera, Rēzekne, Liepāja, Ventspils, Jūrmala, Jelgava,
Jēkabpils, Daugavpils.
Vispārējās vidējās izglītības iestādēm (7.-12.klasei):
1. Ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi
(būves atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu,
kas tiešā veidā attiecas uz mācību telpām, atjaunošana,
jaunas vidusskolas izbūve8, ja nepieciešams), mācību
klases aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c.
risinājumi ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas
mācību vides izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa
piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” valsts ģimnāzijas statusu var piešķirt izglītības iestādei, kura īsteno
vispārējās vidējās izglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas un daļējas pamatizglītības
programmas no 7. līdz 9.klasei. Ģimnāzijas statusu izglītības iestādei piešķir izglītības iestādes dibinātājs pēc
saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Attiecīgi 8.1.2.SAM otrā pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs
ir pašvaldības kā vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, dibinātāji.
8
Šeit un turpmāk 8.1.2.SAM ietvaros jaunu ēku būvniecība atbalstāma, ja pašvaldības attīstības programmā ir
pamatota nepieciešamība – izglītojamo skaita palielinājums un esošās infrastruktūras nepietiekamība, vienlaikus
izvērtējot, vai pašvaldības rīcībā nav cita infrastruktūra, kura varētu tikt izmantota izglītības iestādes vajadzībām.
7
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3. dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu
izveidošana (7.-9.klase);
4. dienesta viesnīcas sakārtošana, tai skaitā būvdarbi
(pārbūve un būves atjaunošana,, jaunas dienesta viesnīcas
izbūve, ja nepieciešams), vairāku izglītības iestāžu
vajadzībām. Dienesta viesnīcas sakārtošana atbalstāma, ja
attiecīgajai izglītības iestādei ir nepieciešama dienesta
viesnīca un nav pieejama sakārtota citas izglītības iestādes
vai
pašvaldības
dienesta
viesnīca
izglītojamo
izmitināšanai;
5. izglītības iestādes sporta zāles un laukuma sakārtošana, tai
skaitā būvdarbi (pārbūve un būves atjaunošana,), vairāku
izglītības iestāžu vajadzībām, kā arī sporta aprīkojuma
iegāde. Sporta infrastruktūras sakārtošana atbalstāma, ja
attiecīgajai izglītības iestādei ir sporta zāle un laukums un
nav pieejama sakārtota blakus izglītības iestādes vai
pašvaldības sporta infrastruktūra, kas ir atbilstoša mācību
procesa īstenošanai;
6. atbalsts reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībai, t.sk.
STEM un IKT jomā (piemēram, bibliotēkas fondu
papildināšana, digitālās mācību grāmatas bibliotēkas
izveide, citu infrastruktūras elementu iegāde metodisko
funkciju attīstībai, pedagogu tālākizglītībai nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana). Infrastruktūras uzlabošana
metodiskās funkcijas veikšanai attiecas tikai uz valsts
ģimnāzijām.
Pamatskolai (1.-9.klase)9:
1. ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi (būves
atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā
veidā attiecas uz mācību telpām, atjaunošana), mācību klases
aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c. risinājumi
ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides
izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
3. dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu
izveidošana (7.-9.klase).

Ietekme uz
horizontālo
principu:

Atbalstu plānots sniegt saskaņā ar pašvaldību attīstības
programmu investīciju plānos iekļauto projektu ideju
pamatojumu, t.sk. ņemot vērā pašvaldības risinājumus izglītības
iestāžu piepildījuma nodrošināšanai 2025.gadā10.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI

Atbalsts pamatskolai (1.-9.klase), ja pašvaldībā tiek optimizēts vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkls
Prognoze uz 2025.gadu pamatota ar to, ka projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana jānodrošina vismaz
piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1303/2013 ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 71.pants.
9

10
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Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Veicot ieguldījumus vispārējās izglītības infrastruktūras attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

8.1.2.2. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem”
Pašvaldības ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem un to
apvienības
Pašvaldības

Mērķa grupa

Vispārējās izglītības iestādes: sākumskolas, pamatskolas un
vispārējās vidējās izglītības iestādes (vidusskolas, ģimnāzijas,
valsts ģimnāzijas), integrētas izglītības iestādes, kas izveidotas,
apvienojot vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.
Pašvaldības ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem.

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

8.1.2.SAM ietvaros plānotās darbības papildinās līdz šim veiktos
ieguldījumus 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības
programmas
“Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
3.2.2.1.2.apakšaktivitātes “Izglītības iestāžu informatīzācija”,
3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana” projektos, papildinās arī
8.3.1.SAM un 8.3.2.SAM, kā arī 8.3.4.SAM. 8.1.2.SAM
īstenošanā var tikt nodrošināta sinerģija arī ar KPFI, ETS un Lauku
attīstības programmas apakšpasākumu 19.2. „Darbību īstenošana
saskaņā ar SVVA stratēģiju” un Rīcības programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansētajām prioritātēm.

IPIA
Grants
N/A

Sākumskolai (1.-6.klase) novadā:
1. ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi
(pārbūve, būves atjaunošana, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā
veidā attiecas uz mācību telpām, atjaunošana ), mācību klases
aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c. risinājumi
ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides
izveidei
2. mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde.
Pamatskolai (1.-9.klase)11:
1. ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi (būves
atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā

Atbalsts pamatskolai (1.-9.klase) paredzēts pašvaldībās, kurās vērojams dzimstības rādītāja un obligātajā izglītības
vecumā esošo izglītojamo skaita pieaugums.
11

FMProgr_30042015_DPP; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

82

veidā attiecas uz mācību telpām, atjaunošana), mācību klases
aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c. risinājumi
ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides
izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
3. dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu
izveidošana (7.-9.klase).
Vispārējās vidējās izglītības iestādei (7.-12.klase) pilsētā:
1. ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi (būves
atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā veidā
attiecas uz mācību telpām, atjaunošana jaunas ēkas būvniecība, ja
nepieciešams), mācību klases aprīkojuma, mēbeļu iegāde,
apgaismojums u.c. risinājumi ergonomiskas un mūsdienu
prasībām atbilstošas mācību vides izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
3. dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu
izveidošana (7.-9.klase);
4. dienesta viesnīcas sakārtošana, tai skaitā būvdarbi (pārbūve un
būves atjaunošana,, jaunas dienesta viesnīcas izbūve, ja
nepieciešams), vairāku izglītības iestāžu vajadzībām. Dienesta
viesnīcas sakārtošana atbalstāma, ja attiecīgajai izglītības iestādei
ir nepieciešama dienesta viesnīca un nav pieejama sakārtota citas
izglītības iestādes vai pašvaldības dienesta viesnīca izglītojamo
izmitināšanai;
5. izglītības iestādes sporta zāles un laukuma sakārtošana, tai
skaitā būvdarbi (pārbūve un būves atjaunošana,), vairāku izglītības
iestāžu vajadzībām, kā arī sporta aprīkojuma iegāde. Sporta
infrastruktūras sakārtošana atbalstāma, ja attiecīgajai izglītības
iestādei ir sporta zāle un laukums un nav pieejama sakārtota blakus
izglītības iestādes vai pašvaldības sporta infrastruktūra, kas ir
atbilstoša mācību procesa īstenošanai;
6. atbalsts reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībai, t.sk.
STEM un IKT jomā (piemēram, bibliotēkas fondu papildināšana,
digitālās mācību grāmatas bibliotēkas izveide, citu infrastruktūras
elementu iegāde metodisko funkciju attīstībai, pedagogu
tālākizglītībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana).
Infrastruktūras uzlabošana metodiskās funkcijas veikšanai attiecas
tikai uz valsts ģimnāzijām.
Izglītības iestādei, kas īsteno gan profesionālās izglītības
programmu, gan vispārējās izglītības programmu (integrētai
izglītības iestādei, kas izveidota, apvienojot vispārējo un
profesionālo izglītības iestādi):
1. ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi (būves
atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā veidā
attiecas uz mācību telpām, atjaunošana), mācību klases
aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c. risinājumi
ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides
izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde,kā arī attiecīgās
profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo
mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde;
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)

3. dienesta viesnīcas sakārtošana, tai skaitā būvdarbi (pārbūve un
būves atjaunošana,), vairāku izglītības iestāžu vajadzībām.
Dienesta viesnīcas sakārtošana atbalstāma, ja attiecīgajai izglītības
iestādei ir nepieciešama dienesta viesnīca un nav pieejama
sakārtota citas izglītības iestādes vai pašvaldības dienesta viesnīca
izglītojamo izmitināšanai;
4. izglītības iestādes sporta zāles un laukuma sakārtošana, tai
skaitā būvdarbi (pārbūve un būves atjaunošana,), vairāku izglītības
iestāžu vajadzībām, kā arī sporta aprīkojuma iegāde. Sporta
infrastruktūras sakārtošana atbalstāma, ja attiecīgajai izglītības
iestādei ir sporta zāle un laukums un nav pieejama sakārtota blakus
izglītības iestādes vai pašvaldības sporta infrastruktūra, kas ir
atbilstoša mācību procesa īstenošanai.
Atbalstu plānots sniegt saskaņā ar pašvaldību attīstības
programmu investīciju plānos iekļauto projektu ideju
pamatojumu, t.sk. ņemot vērā pašvaldības risinājumus izglītības
iestāžu piepildījuma nodrošināšanai 2025.gadā12.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus vispārējās izglītības infrastruktūras attīstībā,
tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes, kustību un
garīga rakstura traucējumiem.

8.1.2.SAM ietvaros veiktās darbības papildinās 8.3.1.SAM un
8.3.2.SAM, kā arī 8.3.4.SAM. 8.1.2.SAM ietvaros plānotās
darbības papildinās līdz šim veikto ieguldījumus 2007.–2013.gada
plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes “Izglītības iestāžu
informatizācija”.
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu”
Profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības
Valsts izglītības attīstības aģentūra, Kultūras ministrija
IPIA
Grants

Prognoze uz 2025.gadu pamatota ar to, ka projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana jānodrošina vismaz
piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1303/2013 ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 71.pants.
12
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Ieviešanas
mehānisms
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

ITI nacionālās nozīmes attīstības centriem
N/A
Profesionālās izglītības iestādes
Visa Latvija
Atbalsts plānots profesionālās izglītības iestāžu, it īpaši
profesionālās izglītības kompetences centru, infrastruktūras,
mācību kabinetu, profesionālās izglītības iestādes koplietošanas
telpu, t.sk., sporta (ieguldījumus sporta infrastruktūrā plānots
atbalstīt tādā apjomā, lai nodrošinātu PIKC īstenoto mācību
programmu ietvaros noteiktā obligātā mācību priekšmeta “Sports”
infrastruktūras, inventāra un aprīkojuma atbilstību kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai) un dienesta viesnīcu
infrastruktūras izveidei un sakārtošanai, teritorijas labiekārtošanai
un ar atbilstošajām Nozaru ekspertu padomēm/ Kultūrizglītības
padomi13 saskaņota mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma
iegādei, t.sk. infrastruktūras attīstībai jaunu, reģiona ekonomiskās
attīstības vajadzībās balstītu profesionālās izglītības programmu
izveidei prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu
grupās: mehānika un metālapstrāde; enerģētika; elektronika un
automātika; ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija; mašīnzinības;
pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
būvniecība un civilā celtniecība; lauksaimniecība, mežsaimniecība
un zivsaimniecība; veterinārija; individuālie pakalpojumi (tūrisma
un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss); mākslas,
mūzika un radošā industrija,14 kā arī bibliotēku, dabas zinātņu
kabinetu modernizācijai (turpmāk – mācību programmas).
Minētās atbalstāmās darbības var būt atbalstāmas, ja izglītības
iestādē tiek īstenotas iepriekš minētās prioritārās mācību
programmas.
Projektu, kuri tiks ieviesti ITI ietvaros atbalstu plānots sniegt
saskaņā ar pašvaldību attīstības programmās iekļauto projektu
idejas pamatojumu, kurā jāietver PII plānoto investīciju
ieguldījumu pamatojums, to ilgtspējas raksturojums ņemot vērā
gan demogrāfiskās, gan ekonomiskās tendences pašvaldībā un
atbilstošajā reģionā pēdējo 3 – 5gadu laikā (t.sk. prognozes līdz
2025.gadam15), jāietver vērtējums PIKC vai PII īstenojamo
profesionālās izglītības programmu atbilstībai darba tirgus
pieprasījumam un pašvaldības un reģiona uzņēmumu

KM profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu gadījumā 8.1.3.SAM investīciju ieguldījumu apstiprinājuma
sniegšanai KM plāno izveidot Kultūrizglītības padomi, nodrošinot tajā nozaru ekspertu un kultūrizglītības darba
tirgus pārstāvju līdzdalību.
14
Prioritārās izglītības tematiskās jomas vai programmu grupas nosauktas Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–
2020.gadam īstenošanas plāna 2015.-2017.gadam projektā (turpmāk – īstenošanas plāns) (VSS – 1139)
15
Prognoze uz 2025.gadu pamatota ar to, ka projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana jānodrošina vismaz
piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1303/2013 ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 71.pants.
13
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nodrošināšanai ar kvalificētu darbaspēku, kā arī jāietver
iespējamie pašvaldības atbalsta pasākumi darba vidē balstītu
mācību veicināšanai, iespējamie karjeras izglītības atbalsta
pasākumi, lai sekmētu Nacionālajā attīstības plānā 2014.–
2020.gadam noteiktā mērķa – 50/50 izglītojamo proporciju
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības
programmās pēc pamatizglītības ieguves sasniegšanu.
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Neietekmē HP IA

Specifiskais
atbalsta mērķis

8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi
koledžās”
Koledžas, kas īsteno STEM, t.sk. medicīnas un radošas
industrijas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas
N/A

Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus profesionālās izglītības infrastruktūras
attīstībā, tiks īstenotas specifiskas vides un informācijas
pieejamības nodrošināšanas darbības personām ar redzes, dzirdes,
kustību un garīga rakstura traucējumiem.

8.1.3.SAM ietvaros veiktās darbības papildinās 8.5.1.SAM,
8.5.2.SAM un 8.5.3.SAM.

IPIA
Grants
N/A
koledžas
Visa Latvija
Atbalsts plānots koledžu, kas īsteno STEM, t.sk. medicīnas un
radošas industrijas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas un profesionālās vidējās izglītības
programmas,
infrastruktūras
attīstībai
un
aprīkojuma
modernizācijai, iekārtu un aprīkojuma iegādei, t.sk specifisku
laboratoriju pilnveidei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un
telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un
darbībai, IKT risinājumu un aprīkojuma iegādei.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības Hp
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības infrastruktūras attīstībā, tiks īstenotas specifiskas vides
un informācijas pieejamības nodrošināšanas darbības personām ar
redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.

8.1.4.SAM ietvaros plānotās darbības papildinās līdz šim veiktos
ieguldījumus 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības
programmas
“Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
3.1.2.1.1..apakšaktivitātes “Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai,
tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī
personām ar funkcionāliem traucējumiem” projektos, kā arī
8.1.4.SAM ietvaros veiktās ERAF investīcijas koledžu
infrastruktūrā papildinās 8.2.1.SAM, 8.2.2.SAM un 8.2.3.SAM
ietvaros veiktās ESF investīcijas AII ar mērķi konsolidēt un
efektīvi izmantot pieejamos resursus, stiprināt izcilību studiju
programmās, kā arī stiprināt akadēmiskā personāla kapacitāti un
AII pārvaldību.

8.2. “Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes,
efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un
sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt
resursu koplietošanu”
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas, zinātniskās
institūcijas
APIA
Grants
N/A
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas
Visa Latvija
Kopīgo doktorantūras studiju programmu un studiju programmu
ES valodās izstrāde, aprobācija un akreditācija, tai skaitā
akreditācijas izmaksu segšana starptautiskās profesionālās
organizācijās; izstrādāto un akreditēto studiju programmu
starptautiskā publicitāte.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un

Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Īstenojot atbalstāmās darbības, tiks ievērots vienlīdzīgu iespēju un
pozitīvās diskriminācijas princips, kur iespējams, piesaistot mazāk
pārstāvēto dzimumu konkrētā AII.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams
8.2.1.SAM ieviešanā tiek nodrošināta sinerģija un papildinātība ar
8.1.1.SAM, 8.1.4.SAM, 8.2.2.SAM un 8.2.3.SAM, balstoties uz
AII visaptverošu attīstības stratēģiju.
Iespējama papildinātība ar „Erasmus+” un Nordplus Augstākās
izglītības programmu.

8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko
personālu stratēģiskās specializācijas jomās”
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas, zinātniskās
institūcijas.
APIA
Grants
N/A
Akadēmiskais personāls, ārvalstu pasniedzēji un doktoranti
Visa Latvija
Atbalsts ārvalsts pasniedzēju piesaistei darbam augstākās
izglītības institūcijā Latvijā, t.sk. latviešu valodas apguvei; atbalsts
akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveidei, t.sk. ES
valodu apguvei un stažēšanās uzņēmumos; jauno pasniedzēju
piesaiste, atbalstot doktorantu akadēmisko darbu augstākās
izglītības institūcijā.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Akadēmiskā personāla kapacitātes celšanā un piesaistē tiks
ievērots vienlīdzīgu iespēju un pozitīvās diskriminācijas princips,
kur iespējams, piesaistot mazāk pārstāvēto dzimumu konkrētā AII.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams
8.2.2.SAM ieviešanā tiek nodrošināta sinerģija un papildinātība ar
8.1.1.SAM, 8.1.4.SAM, 8.2.1.SAM un 8.2.3.SAM, balstoties uz
AII visaptverošu attīstības stratēģiju.
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atbalsta
programmām

Iespējama papildinātība ar „Erasmus+”, Nordplus Augstākās
izglītības programmu, Latvijas un Šveices sadarbības programmas
grantu shēmu "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības
institūcijās”
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas, zinātniskās
institūcijas
APIA
Grants
N/A
Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas
Visa Latvija
Augstākās izglītības institūciju attīstības stratēģiju ieviešana:
atbalsts attīstības stratēģiju izstrādei, pilnveidei un to ārējam
novērtējumam; atbalsts studiju virzienu padomju darbam, tostarp
veicot studiju programmu satura pārstrukturizāciju un
aktualizāciju, studiju programmu konsolidāciju; atbalsts augstākās
izglītības institūcijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
efektivitātes paaugstināšanai atbilstoši standartiem un vadlīnijām
kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā,
tostarp personāla atalgojuma un promocijas sistēmas ārējam
novērtējumam un sistēmas pilnveidei; atbalsts e-risinājumu, t.sk.
e-koplietošanas mehānismu un starpinstitūciju sadarbības
risinājumu, attīstībai.
Neietekmē HP IA un HP VI.
Nodrošinot labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās, tiks
ievērots dzimumu līdztiesības princips.

8.2.3.SAM ieviešanā tiek nodrošināta sinerģija un papildinātība ar
8.1.1.SAM, 8.1.4.SAM, 8.2.1.SAM un 8.2.2.SAM, kā arī sinerģija
un demarkācija ar 1.1.1.SAM, kura ietvaros atbalsts tiek plānots
zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai,
veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, ieviešot
zinātnisko institūciju darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma
rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī
un mērķtiecīgiem zinātnes resursu telpiskas un funkcionālas
koncentrācijas pasākumiem.
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Papildinātība ar 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās
kapacitātes attīstība".
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP

8.2.4. “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību
izpildei”
Nacionālā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra
Augstākās izglītības padome, Lietuvas augstākās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas centrs16, pilotakreditāciju īstenošanā
iesaistītās augstākās izglītības institūcijas
IPIA
Grants
N/A
Nacionālā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra
Visa Latvija
Akreditācijas aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšana un
kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu tās atbilstību
„Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā” (European Standards and Guidelines for
Quality Assurance) (turpmāk – ESG), t.sk. akreditācijas aģentūras
kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un aprobācija, tai skaitā
pilotakreditāciju īstenošana;
Akreditācijas aģentūras dalība ENQA un citās starptautiskajās
organizācijās un tīklos, kā arī to organizētajos pasākumos
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;
Akreditācijas aģentūras ārējās ekspertīzes (atbilstības pārbaude
ESG) nodrošināšana;
Personāla un ekspertu apmācība un attīstība, t.sk. ārvalstu, kā arī
pieredzes apmaiņas pasākumu īstenošana ar citu valstu
akreditācijas aģentūrām, kas reģistrētas EQAR;
Akreditācijas aģentūras materiāltehniskās bāzes un informatīvā
nodrošinājuma stiprināšana, tajā skaitā e-platformas izveide, esošo
informācijas sistēmu integrēšana un savienošana;
Priekšlikumu izstrāde e-platformas attīstībai;
Atbalsta un informatīvie pasākumi AII un akreditācijas sistēmā
iesaistītajiem partneriem;
Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība.
Neietekmē HP IA un HP VI
Veicot darbinieku atlasi darbam nacionālās augstākās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas aģentūrā un personāla apmācībās tiks
ievērots dzimumu līdztiesības princips.

EQAR reģistrēta aģentūra: SKVC - Centre for Quality Assessment in Higher Education, sk.
https://www.eqar.eu/register/detailpage.html?tx_pxdeqar_pi1%5Bcid%5D=47
16
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rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

8.2.4.SAM ieviešanā iespējama sinerģija un papildinātība ar
8.2.1.SAM un 8.2.3.SAM.

8.3. “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un
vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un
vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību
iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un
mācības”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:

8.3.1. “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības
saturu”
8.3.1.1. ,,Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana”
VISC
Pašvaldību atbildīgās institūcijas izglītības jomā, augstākās
izglītības iestādes
IPIA
Grants
N/A
Valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par izglītības satura
izstrādi un pārraudzību, pedagogi, izglītojamie
Visa Latvija
Kompetenču pieejā pilnveidotā vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās
izglītības pakāpē:
1. mācību satura, mācību darba modeļu un metodikas izveide;
2. diagnosticējošo darbu un piloteksāmenu satura izstrāde;
3. mācību un metodisko līdzekļu izstrāde kompetenču pieejā
balstītā mācību satura ieviešanai;
4. diagnostikas instrumentu, mācību un metodisko līdzekļu
izstrāde izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai
vispārējās izglītības iestādēs un mācību procesa
nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
speciālās izglītības iestādēs;
5. pedagogu izglītošana iepriekš minēto darbību aprobācijai
un ieviešanai mācību procesā, kā arī darbam ar digitālajiem
mācību līdzekļiem;
Neietekmē HP IA
Netieša ietekme uz HP VI
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Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Mācību un metodisko līdzekļu saturs tiks veidots, ievērojot
dzimumu līdztiesības principus, ievērojot personu ar invaliditāti
tiesības, nediskrimināciju vecuma vai etniskās piederības dēļ.
Satura izstrādē īpaša uzmanība tiks veltīta sabiedrībā valdošos
stereotipu par dzimumu lomu sadalījumu un nepieļaujot
stereotipisku dzimumu attēlojumus mācību līdzekļos (piemēram:
sieviete – mājsaimniece, vīrietis – naudas pelnītājs), t.sk. piesaistot
dzimumu līdztiesības ekspertu mācību līdzekļu satura izvērtēšanā
no dzimumu līdztiesības viedokļa.
Tiks veikta atsevišķu mācību līdzekļu un metodiku izstrāde vai
pielāgošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

SAM ietvaros plānotās darbības papildinās 8.3.2.SAM un
8.1.2.SAM, kā arī var tikt nodrošināta sinerģija ar Erasmus+.
Pasākuma ietvaros plānotās darbības papildinās 8.3.1.2.pasākuma
darbības.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)

8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Valsts atbalsts

Mērķa teritorija

Pasākums ietvers valsts atbalstu un piemērojamais valsts atbalsta
regulējums tiks precizēts Ministru kabineta noteikumu
saskaņošanas procesā par specifiskā atbalsta mērķa pasākumu.
Valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par izglītības satura
izstrādi un pārraudzību, izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie,
mācību literatūras izdevēji
Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Digitālo mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde
kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai;

Mērķa grupa

2007.-2013.gada plānošanas periodā - 1.2.1.2.1.apkšaktivitāte
"Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu,
metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana"

Komersanti (mācību literatūras izdevniecības)
N/A
APIA
Grants
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības Hp
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Mācību un metodisko līdzekļu saturs tiks veidots, ievērojot
dzimumu līdztiesību, lai tie būtu saistoši visiem neatkarīgi no
dzimuma, ievērojot personu ar invaliditāti tiesības,
nediskrimināciju vecuma vai etniskās piederības dēļ.

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu
īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai
VISC

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Neietekmē HP IA

Pasākuma ietvaros plānotās darbības papildinās 8.3.1.1.pasākuma
darbības

Augstākās izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi
IPIA
Grants
N/A
Vispārējās izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie
Visa Latvija
Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai
talantīgajiem bērniem - dalības nodrošināšana starptautiskās
olimpiādēs, konkursos; nacionāla līmeņa vasaras nometņu,
semināru, konkursu, u.c. pasākumu organizēšana, metodikas
izstrāde un metodiskais atbalsts pedagogiem darbam ar
talantīgiem bērniem.

Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Tiks veicināta izglītojamo kompetenču un prasmju attīstība
atbilstoši individuālām vajadzībām un interesēm, tai skaitā
mazinot stereotipus par spējām un prasmēm atkarībā no dzimuma;
pedagogu tālākizglītībā integrēti jautājumi par vienlīdzīgām
iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
funkcionāliem
traucējumiem, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai dažādām
personām vai personu grupām.
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiska atbalsta nodrošināšana izglītojamiem ar speciālāsm
vajadzībām (asistenta pakalpojums).
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
SAM ietvaros plānotās darbības papildinās 8.3.1.SAM un
8.1.2.SAM, kā arī 8.3.4.SAM.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Mērķa grupa

Izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Pašvaldības vai to apvienības, valsts dibinātas vispārējās izglītības
iestādes
Izglītības iestādes (t.sk. interešu izglītības, augstākās), biedrības
un nodibinājumi
APIA
Grants
N/A

Atbalsts individualizētas mācību pieejas īstenošanai vispārējās
izglītības iestādēs: 1. atbalsts izglītojamajiem vispārējās izglītības
iestādēs, tai skaitā izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai,
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem, tai
skaitā izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, un atbilstoša
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide:
2. papildu apmācību nodrošināšana, t.sk. valsts valodas un citos
mācību priekšmetos, kā arī izglītojamo sagatavošanai olimpiādēm
un konkursiem;
3. inovatīvu pasākumu ieviešana un nodrošināšana interešu
izglītības veicināšanai, tai skaitā dalībai vasaras nometnēs,
festivālos, konkursos, sacensībās, radošās darbnīcās, zinātnes
centros, semināros, projektos, u.c. pasākumos atbilstoši
izglītojamo interesēm, prasmēm un kompetencēm;
4. nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla
(psihologu, sociālo pedagogu, asistentu) nodrošināšana, pasākumi
izglītojamo mācību grūtību un mācīšanās traucējumu
diagnosticēšanā un atbilstošas metodoloģijas nodrošināšanā
mācību procesā;
5. pedagogu tālākizglītība skolas vidē, atbalstot jaunos pedagogus
pedagoģijas un vadības prasmju apguvē un to izmantošanai
praksē, attīstot pedagogu uzņēmējspējas, līderības, radošumu,
IKT, bilingvālās izglītības un svešvalodu prasmju uzlabošanu,
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

t.sk. prasmju uzlabošanu darbam ar talantīgiem un apdāvinātiem
izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem,
kuriem nepieciešama pedagoģiskā korekcija, tādējādi veicinot
iekļaujošo izglītību vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. vienaudžu
vardarbības mazināšanai skolās, sadarbības un dialoga
veicināšanai ar vecākiem, citām institūcijām un sabiedrību
izglītības jautājumu risināšanā; sadarbības uzlabošana ar citām
pašvaldībām un izglītības iestādēm, t.sk. pieredzes apmaiņai un
labās prakses pārņemšanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Tiks veicināta izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija
vispārējās izglītības iestādēs, tai skaitā atbilstoša pedagogu
profesionālās kompetences paaugstināšana un atbalsta personāla
nodrošināšana; izglītojamo kompetenču un prasmju attīstība
atbilstoši individuālām vajadzībām un interesēm, tai skaitā
mazinot stereotipus par spējām un prasmēm atkarībā no dzimuma;
pedagogu tālākizglītībā integrēti jautājumi par vienlīdzīgām
iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, funkcionāliem
traucējumiem, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai dažādām
personām vai personu grupām.
SAM ietvaros plānotās darbības papildinās 8.3.1.SAM,
8.1.2.SAM, 8.3.4.SAM.
2007.-2013.gada periodā - 1.2.2.4.1 “Iekļaujošas izglītības un
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas
izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un
kompetences paaugstināšana”; 1.2.2.4.2. “Atbalsta pasākumu
īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un
jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”;
1.2.1.2.3.“Vispārējās
izglītības
pedagogu
kompetences
paaugstināšana un prasmju atjaunošana” un 1.2.2.1.5.“Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”, 1.2.1.2.1."Vispārējās vidējās izglītības satura reforma,
mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas
sistēmas uzlabošana".
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”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Pašvaldības
IPIA
Grants
N/A

FMProgr_30042015_DPP; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

95

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:

Nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistīti jaunieši vecumā
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas nav reģistrējušies NVA kā
bezdarbnieki.
Visa Latvija
Atbalsts NVA nereģistrēto NEET jauniešu sasniegšanas un
uzrunāšanas aktivitātēm un informēšanas pasākumiem. Mērķa
grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu
izstrāde, īstenošana un uzraudzība. Mērķa grupas jauniešu
motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa
grupas
jaunieša
individuālo
pasākumu
programmu.
Metodoloģiska atbalsta sniegšana sadarbības partneriem un
projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos
projekta īstenošanas posmos. Konsultāciju sniegšana programmu
vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Kompensējoši pasākumi NEET jauniešiem tiks nodrošināti
neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes vai etniskās piederības. Tiks
īstenoti neformālās un informālās izglītības pasākumi, tai skaitā
mazinot stereotipus par spējām un prasmēm atkarībā no dzimuma.
Tiks īstenotas specifiskas darbības jauniešu ar invaliditāti
iekļaušanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes
principu ievērošanu invaliditātes jomā, īpaši nodrošinot
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (piemēram, asistenta
pakalpojums, zīmju valodas tulks, elastīgu apmācību formu
(piemēram, e-apmācības) izstrāde un īstenošana personām ar
invaliditāti). Izstrādājot vadlīnijas darbam ar NEET jauniešiem
tiks integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no
dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības,
nodrošinot atbalstu dažādām personām vai personu grupām.
Projekta ietvaros tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām
no nelabvēlīgas vides, ieskaitot minoritātes, migrantus un romu
tautības pārstāvjus.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
Kompensējošie individuālā atbalsta pasākumi neietvers atbalstu,
kas tiks atbalstīts darbības programmas FEAD īstenošanai Latvijā
2014.-2020.gada ietvaros.

8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus”
Tiks definēti pēc izpētes rezultātu saņemšanas
Tiks definēti pēc izpētes rezultātu saņemšanas
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības
Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Tiks definēti pēc izpētes rezultātu saņemšanas

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
VIAA

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Tiks definēti pēc izpētes rezultātu saņemšanas
N/A
Tiks definēti pēc izpētes rezultātu saņemšanas
Tiks definēti pēc izpētes rezultātu saņemšanas
Precīzas atbalstāmās darbības tiks definētas pēc izpētes rezultātu
saņemšanas
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI

Plānots nodrošināt sinerģiju ar 8.3.6.SAM, kurā plānots
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas apsekojums.
8.1.2.SAM, kurā plānots uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. –
2020.gadam minētos principus izglītības iestāžu tīkla pilnveidei,
un 8.3.2.SAM, kurā plānoti atbalsta pasākumi izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai vispārējās izglītības iestādēs, kā
arī ar 8.3.3. SAM, lai mazinātu jaunu NEET grupas jauniešu
rašanos

Izglītības iestādes, VISC, pašvaldības
IPIA
Grants
N/A
Vispārējās, t.sk. speciālās, un profesionālās izglītības iestādes, un
to izglītojamie; profesionālās izglītības iestāžu absolventi vecumā
līdz 25 gadiem
Visa Latvija
1.Atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm
izglītojamo karjeras atbalsta pilnveidei, lai sekmētu karjeras
atbalsta pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un daudzveidības
paaugstināšanu:
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

1.1.informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde
karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs.
1.2.vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošo
pedagogu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu
papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
1.3. nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (tai skaitā
profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana
profesionālās izglītības pievilcības celšanai).
1.4. konkursantu sagatavošana un dalības nodrošināšana
starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos.
2. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas,
karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana izglītības
iestādēs izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas
pilsētās.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Metodisko un informatīvo materiālu saturā, kā arī karjeras
pedagogu apmācībā tiks integrēti jautājumi par vienlīdzīgām
iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai
etniskās piederības, nodrošinot pakalpojumu dažādām personām
vai personu grupām. Metodisko materiālu izstrādē un pasākumu
īstenošanā iekļauti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi
no dzimuma, jo īpaši, kas attiecas uz profesionālās studiju jomas
vai profesijas izvēli, tādā veidā mazinot darba tirgus segregāciju
pēc dzimuma.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
ES fondu 2007.-2013.gadam ietvaros netika īstenotas karjeras
atbalsta aktivitātes izglītības iestādēs.

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums

8.3.6. “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu”

Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)

IZM

8.3.6.1. “Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības
pētījumu veikšana”

N/A
IPIA
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Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Grants
N/A
Valsts institūcijas, kuras ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi,
pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisko
pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā
Visa Latvija
Izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde un ieviešana visos
izglītības līmeņos, atbalstot:
1) nacionālo pētījumu veikšanu;
2) dalību starptautiskos izglītības pētījumos (indikatīvi OECD
PISA, OECD TALIS, OECD PIRLS, OECD INES, OECD
PIAAC, OECD AHELO).

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Neietekmē HP IA un HP VI

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana”

Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

IPIA

Mērķa grupa
Mērķa teritorija

Valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi,
pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisko
pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā
Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Vienotu kritēriju atlases metodoloģijas izstrāde izglītojamo
mācību sasniegumu novērtēšanai starptautiskā, nacionālā un

2007.-2013.gada plānošanas periodā
"Atbalsts izglītības pētījumiem".

- 1.2.2.3.2.apkšaktivitāte

IZM
Zinātniskās institūcijas un augstākās izglītības iestādes;
vispārējās un profesionālās izglītības iestādes

Grants
N/A
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

individuālā līmenī, t.sk. pētījums par izglītības monitoringa
indikatoriem un metodoloģiju; izglītības politikas īstenošanas un
ietekmes novērtēšanas pētnieku tīkla, kas spēj nodrošināt politikas
veidošanai nepieciešamo jautājumu izpēti, izveide zinātniskajās
institūcijās.
Neietekmē HP IA un HP VI

2007.-2013.gada plānošanas periodā
"Atbalsts izglītības pētījumiem".

- 1.2.2.3.2.apkšaktivitāte

8.4. “Formālas, neformālas un ikdienējas mācīšanās pieejamības uzlabošana
visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču
uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo
orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskais
atbalsta mērķa
pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”

Mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļautās personas, kurām nepieciešami
kvalifikācijas paaugstināšanas, pārkvalifikācijas un tālākizglītības
pasākumi, lai uzturētu savu spēju konkurēt darba tirgū un mazinātu
bezdarba iestāšanās risku.
Visa Latvija

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

8.4.1.1. “Izmēģinājumprojekts
nodarbināto personu atbalstam”

bezdarba

riskam

pakļauto

NVA
N/A
IPIA
Grants
N/A

Atbalsta sniegšana bezdarba riskam pakļautajām nodarbinātajām
personām, t.sk:
1) atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei
profesionālās
kvalifikācijas
ieguvei,
pilnveidei
vai
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

pārkvalifikācijai, kā arī profesionālās pilnveides un neformālās
izglītības programmu apguvei;
2) atbalsts karjeras
pakalpojumiem un konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumiem;
3) aktivitātes bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu
atbalstam (piemēram, cita atbalsta personāla/speciālistu
piesaiste,).
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Apmācību ieviešanā tiks paredzēti atbalsta mehānismi sociālai
atstumtībai pakļauto personu iesaistei.
Atbalsta nodrošināšana tiks veikta neatkarīgi no mērķa grupas
dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības; pasākumi
dzimuma stereotipu mazināšanai.
Projekta vadība u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu tautības
pārstāvjiem (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana, apmācību
ritma pielāgošana individuālajām spējām u.c.).
Tiks nodrošināta atbalsta nedublēšanās (demarkācija) ar 2007. –
2013.gada plānošanas periodā īstenoto 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti
“Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”, kā
arī ar 2014. – 2020.gada plānošanas periodā īstenotiem atbalsta
pasākumiem, t.i., ar konsultatīvu atbalstu un/vai apmācībām, kuras
personas var saņemt 7.1.1.SAM, 7.2.1.SAM, 7.3.2.SAM, SAM
8.4.1.2. un 9.1.1.SAM ietvaros.
Vienlaikus 8.4.1.1.pasākumam ir pastarpināta sinerģija ar
7.1.2.SAM pasākumiem, kuru ietvaros paredzēts izstrādāt darba
tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, proti, apmācību jomas,
izglītības programmas, profesijas un prasmes, kurās nepieciešams
veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācības, tiks noteiktas
atbilstoši prognozētajam darba tirgus pieprasījumam, un kuru
noteikšanai tiks izmantoti 8.4.1.1.pasākuma ietvaros iegūtie dati,
kā arī sinerģija plānota ar 8.4.1.2.pasākumu.
Plānota sinerģija arī ar LAP 2020 ELFLA
pasākumu
“Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku
saimniecību atbalsta pakalpojumi” t.i., turpināt attīstīt
mūžizglītības
principu
lauku
teritorijā,
nodrošinot
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, pārtikas ražotājiem un citiem
lauku uzņēmējiem ne tikai izglītošanās, bet arī konsultāciju
iespējas atbilstoši konkrētās saimniecības vai uzņēmuma
vajadzībām un prasībām. ELFLA pasākums nepārklāsies ar DP
specifisko atbalsta mērķi, jo to nodrošinās atšķirīgie atbalsta
saņēmēji un izglītības jomas.
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

8.4.1.2. “Pilnveidot
kompetenci”
VIAA

nodarbināto

personu

profesionālo

Plānošanas reģioni, pašvaldības, LDDK,LTRK, Profesionālās
izglītības kompetences centri un koledžas
IPIA
Grants
N/A
Nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, t.sk. ar zemu
izglītības līmeni, izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka
trūkums vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu
piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.
Visa Latvija
1.
Atbalsts mācību piedāvājuma un vajadzību atbilstības
darba tirgus un katra plānošanas reģiona noteiktajām nozaru
attīstības vajadzībām izvērtēšanai.
2.
Atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei
profesionālās
kvalifikācijas
ieguvei,
pilnveidei
vai
pārkvalifikācijai, kā arī profesionālās pilnveides un neformālās
izglītības programmu apguvei ;
3.
Atbalsts karjeras konsultanta vai pedagoga – karjeras
konsultanta pakalpojumiem, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu
strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
atbilstoši darba tirgus prasībām.
4.
Atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanai.
5.
Atbalsts papildu atbalsta pasākumu īstenošanai sociālās
atstumtības riskam pakļauto mērķa grupas personu (personas no
daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, invalīdi un personas ar
funkcionāliem traucējumiem, romi un trūcīgas personas) iesaistei
profesionālās kompetences pilnveides un neformālās izglītības
programmu apguvē (piemēram, paredzot bērna pieskatīšanu,
transporta izmaksu nodrošinājumu, nepieciešamā atbalsta
personāla nodrošinājumu u.c.).
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Apmācību ieviešanā tiks paredzēti atbalsta mehānismi sociālai
atstumtībai pakļauto personu iesaistei. Mācību nodrošināšana tiks
veikta neatkarīgi no mērķa grupas dzimuma, vecuma (no 25
gadiem, ievērojot demarkāciju ar atbalstu citos SAM),
invaliditātes vai etniskās piederības; pasākumi dzimuma stereotipu
mazināšanai; mūsdienu prasmju apguve (t.sk. IKT, svešvalodas).
Karjeras konsultāciju ietvaros tiks veikti pasākumi dzimumu
segregācijas mazināšanai nodarbinātībā.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
Elastīgas apmācību formas (piemēram, e-apmācības) personām ar
invaliditāti.
2007.-2013.gada plānošanas periodā - 1.2.2.1.2. apakšaktivitātē
“Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” un
1.3.1.1.1.apakšaktivitāte “Atbalsts nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām”.
Pasākumam plānota demarkācija ar SAM 3.4.1. “Paaugstināt tiesu
un
tiesībsargājošo
institūciju
personāla
kompetenci
komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”, SAM 3.4.2.
“Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā
regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta,
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”,
SAM 7.2.1.2. “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros” un SAM 7.3.2.
“Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un
nodarbinātību”, nosakot, ka profesionālās kompetences pilnveides
un neformālās izglītības programmu apguves pasākumos
neiesaista jauniešus vecumā no 25 līdz 29 gadiem un nodarbinātas
personas 50+, kas saņem šādu atbalstu Jauniešu garantijas
ietvaros, kā arī Labklājības ministrija īstenotajos pasākumos.
Vienlaikus pasākumam ir sinerģija ar 8.4.1.1.pasākumu.
Plānota sinerģija arī ar LAP 2020 ELFLA
pasākumu
“Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku
saimniecību atbalsta pakalpojumi” t.i., turpināt attīstīt
mūžizglītības
principu
lauku
teritorijā,
nodrošinot
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, pārtikas ražotājiem un citiem
lauku uzņēmējiem ne tikai izglītošanās, bet arī konsultāciju
iespējas atbilstoši konkrētās saimniecības vai uzņēmuma
vajadzībām un prasībām. ELFLA pasākums nepārklāsies ar DP
specifisko atbalsta mērķi, jo to nodrošinās atšķirīgie atbalsta
saņēmēji un izglītības jomas.

8.5. “Darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības sistēmās,
pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un
apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju
prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu
balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības
shēmu, izstrādi”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs

8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai
mācību praksē uzņēmumā”
LDDK
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Sadarbības
partneri:
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Latvijas Amatniecības kamera, profesionālās izglītības iestādes,
pašvaldības
IPIA
Grants
N/A
Profesionālo izglītības programmu audzēkņi
Visa Latvija
1. Atbalsts darba vidē balstītu mācību pie darba devēja un
māceklības pie amata meistara vai uzņēmumā īstenošanai
profesionālajā izglītībā un atbalsts uzņēmējam par darba
vidē balstītu mācību nodrošināšanu.
2. Atbalsts kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko
mācību un mācību prakses īstenošanai pie darba devēja vai
sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās un
arodizglītības programmu apguvei
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Tiks nodrošināta izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija
profesionālās izglītības iestādēs, tai skaitā atbilstoša pedagogu
profesionālās kompetences paaugstināšana un atbalsta personāla
nodrošināšana; izglītojamo kompetenču un prasmju attīstība
atbilstoši individuālām vajadzībām un interesēm, tai skaitā
mazinot stereotipus par spējām un prasmēm atkarībā no dzimuma.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
SAM ieviešanā tiks nodrošināta sinerģija un papildinātība ar
Eiropas Māceklības alianses un ERASMUS+ sniegtajām
iespējām.
2007.-2013.gada plānošanas periodā - 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes
"Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" 1.kārta un
1.2.1.1.4. apakšaktivitāte „Sākotnējās profesionālās izglītības
pievilcības veicināšana”.
8.5.2. “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas
kvalifikācijas ietvarstruktūrai”.
VISC
Akadēmiskās informācijas centrs, IKVD, LDDK, LBAS, LTRK,
Latvijas Amatniecības kamera, kultūras centri
IPIA
Grants
N/A
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Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

VISC, Akadēmiskās informācijas centrs, profesionālās izglītības
iestādes.
Visa Latvija
1.
Atbalsts nozares kvalifikācijas sistēmas pilnveidei,
atbalstot nozaru izpētei un nozares kvalifikācijas struktūras
izstrādei, profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas
prasību
izstrādei,
modulāro
profesionālās
izglītības
pamatprogrammu un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura
izstrādei atbilstoši Eiropas/Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
un mainīgajām darba tirgus prasībām.
2.
Atbalsts modulāro profesionālās izglītības programmu
ieviešanai, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču
programmu nodrošināšanu, katrā modulārā profesionālās
izglītības programmā iekļaujot moduļus vai integrējot
profesionālajā saturā.
3.
Atbalsts mācību līdzekļu, tai skaitā digitālo mācību
līdzekļu, t.sk simulāciju un metodisko materiālu, kā arī
novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās
izglītības ieviešanai, izstrādei.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Lai veicinātu HP “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu mācību
līdzekļu un metodisko materiālu izstrādē tiks veicināta izpratne par
vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no dzimuma, jo īpaši, kas
attiecas uz profesionālās studiju jomas vai profesijas izvēli, tādā
veidā mazinot darba tirgus segregāciju pēc dzimuma.
Metodiku un mācību līdzekļu, t.sk. digitālo, saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams
2007.-2013.gada plānošanas periodā - 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte
"Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības
pārstrukturizācija".
Plānots nodrošināt sinerģiju ar SAM 8.5.3., kura ietvaros
profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji tiks izglītoti
darbā ar jaunizstrādāto mācību saturu.

8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu
pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences
pilnveidi”
VISC
Profesionālās izglītības kompetences centri un koledžas, kuras
īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas, augstākas
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

izglītības iestādes s, LDDK, LBAS, LTRK, Latvijas Amatniecības
kamera, IKVD
IPIA
Grants
N/A
Profesionālo priekšmetu pedagogi, prakses vadītāji, amata
meistari, profesionālās izglītības iestāžu administrācija
(profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki), nozaru
pārstāvji
Visa Latvija
1.
Atbalsta pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto
pedagogu un prakses vadītāju vispārējo prasmju paaugstināšanai
(t. sk., uzņēmējspēju un IKT prasmju) un profesionālās
kompetences pilnveidei, tai skaitā atbalsta pasākumi SAM 8.5.2.
ietvaros jaunizstrādātā mācību satura apguvei un aprobācijai, kā
arī nodrošinot digitālās kompetences apguvi.
2.
Atbalsts prakšu vadītāju un amata meistaru pedagoģiskās
kompetences pilnveidei;
3. Metodoloģiskā atbalsta nodrošināšana jaunajiem pedagogiem
pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai darba
vidē pieredzējušu profesionālās izglītības iestāžu pedagoga
vadībā.4. Atbalsts profesionālās izglītības iestāžu administrācijas
profesionālās kompetences pilnveidei pieaugušo izglītības
procesa vadībā un sadarbības ar darba devējiem uzlabošanai,
administratīvā un pedagoģiskā personāla kompetences pilnveidei
mācību organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloģiju
attīstības kontekstā;
5. Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu,
profesionālās izglītības iestāžu administrācijas, prakses vadītāju
un amata meistaru stažēšanās pasākumiem uzņēmumos un
organizācijās Latvijā, kā arī citās ES dalībvalstīs, profesionālās
izglītības un nozares pārstāvju starptautiskās sadarbības
nodrošināšanai;

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas;
specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu

Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI:
Pedagogu, prakšu vadītāju un amatu meistaru tālākizglītībā
integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no
dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un citiem
diskriminācijas veidiem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
dažādām personām vai personu grupām.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir nepieciešams.
2007.-2013.gada plānošanas periodā - 1.2.1.1.2.apakšaktivitāte
"Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana"
un
1.2.2.1.5.apakšaktivitāte
„Pedagogu
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instrumentiem un
atbalsta
programmām

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”.
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9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
9.1. “Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu
vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

9.1.1. “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku
iekļaušanos darba tirgū”
9.1.1.1. “Subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem”
NVA
N/A
IPIA
Grants
Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis
atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie
bezdarbnieki.
Visa Latvija
Subsidētas darbavietas nodrošināšana (t.sk. bezdarbnieku un
darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā,
konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti
nodarbināšanu, bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai
nepieciešamo speciālistu piesaiste, bezdarbnieku nodarbināšana
pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un
iemaņu apguves nodrošināšana), atbalsts reģionālajai mobilitātei,
projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar nelabvēlīgākā
situācijā esošiem bezdarbniekiem un lai nodrošinātu darba devēju
piesaisti.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visas specifiskā atbalsta mērķa pasākuma atbalstāmās darbības ir
vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.
Projekta īstenošanas personāla apmācību un darba devēju
konsultāciju saturā darbam ar mērķa grupām tiks integrēti
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

jautājumi par nediskrimināciju (jo īpaši, pēc dzimuma, vecuma,
invaliditātes un etniskās piederības) un dažādību.
Projekta administrēšana, īstenošanas personāla apmācības u.c.
projekta aktivitātes tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai
telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas.
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu
tautības pārstāvjiem.
Demarkācija ar citiem pasākumiem ar darba līgumu slēgšanu
2007.-2013.gada
plānošanas
periodā
īstenotās
1.3.1.1.3.apakšaktivitātes, 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes un valsts
budžeta ietvaros nodrošināta MK 25.01.2011. noteikumos Nr.75
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” iekļaujot
ierobežojumus attiecībā uz atkārtotu bezdarbnieka iesaisti
pasākumos.
Demarkācija (t.sk. ņemot vērā MK 25.01.2011. noteikumos Nr.75
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” noteiktos
ierobežojumus attiecībā uz atkārtotu bezdarbnieka iesaisti
pasākumos) ar:
- 7.2.1.1.pasākumu,
t.i.
bezdarbnieku
neiesaista
9.1.1.1.pasākumā, ja viņš iesaistīts pasākumā “pirmā
darba pieredze jaunietim”;
- 7.1.1.SAM,
t.i.,
bezdarbnieku
neiesaista
9.1.1.1.pasākumā, ja viņš iesaistīts pasākumā “apmācība
pie darba devēja”.
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.2.4.SAM, kas paredz veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumus iedzīvotājiem, tādējādi mazinot
darbnespējas riskus, kas saistīti ar veselības stāvokli, un
veicina ātrāku atgriešanos darba tirgū;
- 9.1.1.2.pasākumu, t.i., ilgstošie bezdarbnieki pēc dalības
motivācijas programmās un personas ar invaliditāti vai
prognozējamu invaliditāti pēc profesionālās piemērotības
noteikšanas var iesaistīties subsidētajā nodarbinātībā kā
pārejas pasākumā uz pastāvīgu nodarbinātību;
- 9.2.2.1.pasākumu, t.i., personas pēc deinstitucionalizācijas
atbalsta saņemšanas var iesaistīties subsidētajā
nodarbinātībā kā pārejas pasākumā uz pastāvīgu
nodarbinātību.
9.1.1.2. “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi”
NVA
SIVA
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)

IPIA

Ieviešanas veids
(Grants, FI)

Grants

Valsts atbalsts

N/A

Mērķa grupa

Bezdarbnieki, kas bez darba bijuši vismaz 12 mēnešus (t.sk.
personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti) un
bezdarbnieki ar esošu vai iespējamu alkohola, narkotisko vai
psihotropo vielu atkarību.
Visa Latvija

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Profesionālās piemērotības noteikšanas, veselības pārbaudes,
nosakot piemērotību piedāvātajam darbam, kā arī aktīvajiem
nodarbinātības pasākumiem, motivācijas programma darba
meklēšanai, speciālistu (karjeras konsultantu, psihologu,
psihoterapeitu u.c.) konsultācijas, nodarbinātības šķēršļu
mazināšana (t.sk. atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar alkohola,
narkotisko vai psihotropo vielu atkarību), projekta īstenošanas
personāla apmācība darbam ar mērķgrupas bezdarbniekiem.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visas specifiskā atbalsta mērķa pasākuma atbalstāmās darbības ir
vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.
Projekta īstenošanas personāla apmācību, informatīvo un
izglītojošo pasākumu saturā tiks iekļauti jautājumi par
nediskrimināciju (jo īpaši, pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes
un etniskās piederības) un dažādību.
Projekta vadība, īstenošanas personāla apmācības u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas.
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu
tautības pārstāvjiem.
Demarkācija ar:
- 7.1.1.SAM, 7.2.1.1.pasākuma ietvaros sniegtajām
konsultācijām, t.i., pasākuma ietvaros personai nesniedz
karjeras, psihologa, psihoterapeita u.c. speciālistu
konsultācijas, ja persona vienlaikus saņem šādu
konsultatīvu atbalstu 7.1.1.SAM un 7.2.1.1.pasākuma
ietvaros;
- 9.1.4.1.pasākumu, t.i., pasākuma ietvaros personai neveic
profesionālās piemērotības noteikšanu, ja personai veikta
profesionālās piemērotības noteikšana 9.1.4.1. SAM
pasākuma ietvaros;
- 9.1.4.4.pasākumu, t.i., personu neiesaista motivācijas
programmās darba meklēšanai, ja persona ir iesaistīta
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9.1.4.4.pasākuma ietvaros motivācijas programmu
apguvē.
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.2.1.1.pasākumu, t.i., apmācības un apmācību metodikas
pēc pašvaldību sociālo dienestu apmācību vajadzību
apzināšanas var ietvert arī metodikas izstrādi un
apmācības sociālā darba speciālistiem ilgstošo
bezdarbnieku iesaistes koordinēšanai algotos pagaidu
sabiedriskos darbos un motivācijas programmās darba
meklēšānai, kā arī sadarbības pilnveidei ar Nodarbinātības
valsts aģentūru un veselības aprūpes jomas institūcijām
ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijai, lai nodrošinātu
individualizētu
un
mērķētāku
pieeju
ilgstošo
bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā (t.sk.
izstrādātā sadarbības modeļa pilotēšanu);
- 9.2.4.SAM, t.i., pasākuma ietvaros plānotās veselības
pārbaudes netieši papildinās 9.2.4.SAM ietvaros plānotās
aktivitātes, kas ir vērstas uz veselības veicināšanas,
slimību
profilakses
un
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanu, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem (trūcīgās
personas, bērni, personas ar invaliditāti, vecāka
gadagājuma cilvēki u.c.), nevis specifisku veselības
problēmu
novēršanu,
kas
traucē
ilgstošajiem
bezdarbniekiem pieņemt darba piedāvājumus vai
iesaistīties
ilgstošo
bezdarbnieku
aktivizācijas
pasākumos. 9.2.4.SAM ietvaros saņemtais atbalsts
veicinās personu paradumu maiņu veselības uzlabošanas
un saglabāšanas nolūkos, tādējādi ļaujot arī pilnvērtīgāk
iesaistīties ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos
(motivācijas programmās darba meklēšanai, atbalsta
pasākumos personām ar atkarības problēmām);
- 9.2.2.1.pasākumu,
papildinot
deintitucionalizācijas
darbības un integrējot personu nodarbinātībā, t.i.,
iesaistot,
piemēram,
profesionālās
piemērotības
noteikšanā, motivācijas programmā darba meklēšanai, kā
arī sniedzot nepieciešamās karjeras, psihologu u.c.
speciālistu konsultācijas.
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

9.1.1.3. “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Atlases veids
(APIA/ IPIA)

IPIA

Ieviešanas veids
(Grants, FI)

Grants

LM
Attīstības finanšu institūcija
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Valsts atbalsts

Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Saskaņā ar:
1) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam;
2) Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr.717/2014 par
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē;
3) Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013
par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de
minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē.
Sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji (komersanti),
nelabvēlīgākā
situācijā
esošie
bezdarbnieki,
ilgstošie
bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem),
personas, kurām ir apgādājamie, bezdarbnieki ar invaliditāti.
Visa Latvija
Sabiedrības izpratnes par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmu veidošanas pasākumi, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izstrāde (sociālās uzņēmējdarbības veicēju pazīmju,
atlases kritēriju, to piemērošanas metodikas izstrāde un
finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība, sociālās
uzņēmējdarbības veicēju reģistra prototipa izstrāde un darbības
nodrošināšana, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu,
atbalsta sniegšanas metodikas izstrāde un finansējuma saņēmēja
un sadarbības partnera apmācība), sociālās uzņēmējdarbības
atbalsta sistēmas ieviešana, pasākuma starprezultātu novērtēšana
un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta
pilnveidošanai.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma atbalstāmās darbības ir
vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.
Informēšanas un izglītošanas pasākumu, speciālistu konsultāciju,
apmācību un kursu esošajiem un potenciālajiem sociālās
uzņēmējdarbības veicējiem un uzņēmumu darbiniekiem saturā
tiks integrēti jautājumi par nediskrimināciju (jo īpaši, dzimuma,
vecuma, invaliditātes un etniskās piederības) un dažādību.
Projekta vadība, īstenošanas personāla apmācības u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas.
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.1.1.2.pasākumu, t.i., ilgstošie bezdarbnieki pēc dalības
motivācijas programmās darba meklēšanai un personas ar
invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti pēc profesionālās
piemērotības noteikšanas 9.1.1.2. pasākumā var uzsākt darbu
sociālajos uzņēmumos vai arī uzsākt sociālo uzņēmējdarbību;
- 9.2.2.1.pasākumu, t.i., personas pēc atbalsta saņemšanas
9.2.2.1.pasākumā varētu uzsākt darbu sociālajos uzņēmumos.
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

9.1.2. “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū”
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Valsts probācijas dienests
IPIA
Grants
N/A
Ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, bijušo ieslodzīto ģimenes
Visa Latvija
1.
Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un
prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem, pasākumi
ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai –karjeras
konsultācijas ieslodzītajiem, profesionālās izglītības programmu
prakses vietu nodrošināšana ieslodzījuma vietā (tai skaitā
sadarbība ar NVA), profesionālās tālākizglītības un neformālās
izglītības
programmu
īstenošanas
nodrošināšana
pēc
ieslodzījuma, valsts valodas apguves pasākumi ieslodzītajiem un
bijušajiem ieslodzītajiem (VPD klientiem), kas nav NVA klienti,
profesionālās izglītības sasaistē ar darba piedāvājumu
ieslodzījuma vietā un pēc ieslodzījuma.
2.
Specifiski
atbalsta pasākumi
bijušo
ieslodzīto
nodarbināšanai –atbalsta programmu īstenošana bijušajiem
ieslodzītajiem, darbs ar noziedzīgās uzvedības riskiem, kas
saglabājušies pēc atbrīvošanas, atkarību novēršanas pasākumi,
atbalsta pasākumi, ja bijušais ieslodzītais cietis no vardarbības.
3.
Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem
- priekšlikumu izstrāde jauno atbalsta metožu ieviešanai, jauno
atbalsta metožu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem īstenošana,
atbalsta metožu koordinēšana.
4.
Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un
bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā - nepieciešamās izpētes
veikšana un modeļa ieviešana, brīvprātīgo apmācības un darba ar
ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem koordinēšana.
5.
Atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm un pasākumi
bijušo ieslodzīto pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai - programmu
izstrāde, adaptēšana un īstenošana.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visas darbības ir vērstas uz sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļauto mērķa grupu – notiesātajiem un bijušajiem
notiesātajiem. Atbalsta pasākumu (piemēram, profesionālās
piemērotības noteikšanas un karjeras plānošanas pasākumi)
ietvaros tiks īstenotas specifiskas darbības, kas mazina
aizspriedumus par kādu no dzimumiem noteiktā jomā, tiks
sniegts individuāls atbalsts t.sk. personām ar invaliditāti, vecāka
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

gadagājuma cilvēkiem, kā arī personām ar dažādu etnisko
piederību.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c.
projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai
telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir
nepieciešams.
KM sadarbībā ar IeM un TM šobrīd strādā pie Patvēruma un
migrācijas fonda (PMF) programmas 2014.–2020. gadam, kā
ietvaros tiks noteikta sinerģija un koordinācija ar citiem ESI
fondiem prioritārā virziena „Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte
un sociālā iekļaušana” ietvaros. Kā arī papildinātība visu prioritārā
virziena SAM, ietvaros iespējama ar Norvēģijas finanšu
instrumenta programmu - globālais fonds cienīga darba un
trīspusējas sadarbības veicināšanai.
9.1.3. “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Valsts probācijas dienests
IPIA
Grants
N/A
Ieslodzījuma vietu pārvaldes un VPD, citu iesaistīto institūciju
(pašvaldību, biedrību un nodibinājumu un reliģisko organizāciju)
darbinieki.
Visa Latvija
1.
Resocializācijas
programmu
pilnveidošana
–
resocializācijas programmu standarta, t.sk. rokasgrāmatas un
standarta izstrāde, resocializācijas programmu akreditācijas
sistēmas izveidei nepieciešamā izpēte un priekšlikumu izstrāde,
programmu vadītāju apmācība un sertifikācija, esošo programmu
aktualizēšana, programmu izstrāde.
2.
Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un
prasmju pilnveidošanas pasākumu ieslodzītajiem, pasākumu
ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai izstrāde.
3.
Atbalsta
programmu
bijušajiem
ieslodzītajiem
sertificēšanas sistēmas izveide.
4.
Jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu
darbiniekiem, darbinieku testēšanas metožu ieviešana darbā ar
ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, iesaistītā personāla
apmācība un profesionālās kapacitātes stiprināšana, VPD
darbinieku mācību programmas aktualizācija, darbinieku
specifiskā sagatavošana
darbam ar dažādu mērķa grupu
klientiem, ārvalstu un Latvijas pieredzes personāla atlases
procesos izpēte un priekšlikumu izstrāde personāla atlases
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
adrbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums

procedūras pilnveidošanai, darbinieku iegūto zināšanu
nostiprināšanas pasākumi.
5.
Kopīgu apmācību organizēšana ieslodzījuma vietu un
probācijas darbiniekiem - IeVP vadītāju izglītības pasākumi,
rokasgrāmatas izstrādei jaunuzņemtajiem ieslodzījuma vietu
darbiniekiem nepieciešamā izpēte, rokasgrāmatas izstrāde, Emācību programmu izveide un ieviešana abās iestādēs, darbā ar
ieslodzītajiem iesaistīto institūciju darbinieku apmācības,
ikgadējas vietējās konferences organizēšana.
6.
Riska
un
vajadzību
novērtēšanas
instrumenta
pilnveidošana.
7.
Jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas
instrumentu piesaistīšana, psihometrijas testu ieviešana,
vardarbības riska un vajadzību novērtēšanas
instrumenta
ieviešanai ieslodzījuma vietās izstrāde, vardarbības ģimenē RVN
instrumenta izstrāde, riska un vajadzību instrumenta ieviešanai uz
mūžu notiesātajiem izstrāde.
8.
Informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi
stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem.
Neietekmē HP IA
Netieša ietekme uz HP VI
Izstrādāto vai pilnveidoto resocializācijas u.c. programmu,
metodisko līdzekļu, vadlīniju, mācību līdzekļu, t.sk. digitālo,
apmācību un informatīvo pasākumu saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c.
projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai
telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir
nepieciešams.
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu
tautības pārstāvjiem.
KM sadarbībā ar IeM un TM šobrīd strādā pie Patvēruma un
migrācijas fonda (PMF) programmas 2014.–2020. gadam, kā
ietvaros tiks noteikta sinerģija un koordinācija ar citiem ESI
fondiem prioritārā virziena „Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte
un sociālā iekļaušana” ietvaros.
Kā arī papildinātība visu prioritārā virziena SAM, ietvaros
iespējama ar Norvēģijas finanšu instrumenta programmu globālais fonds cienīga darba un trīspusējas sadarbības
veicināšanai.
9.1.4. “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”
9.1.4.1. “Profesionālās rehabilitācija”
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Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Mērķa grupa

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautie
iedzīvotāji darbspējas vecumā – personas ar smagu invaliditāti un
personas ar garīga rakstura traucējumiem.
Visa Latvija

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
adrbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

N/A
IPIA
Grants
N/A

1. Profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde
(personām ar smagu invaliditāti);
2. Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana
(personām ar smagu invaliditāti);
3. Prasmju sertificēšanas sistēmas izstrāde (personām ar
garīga rakstura traucējumiem);
4. Prasmju apmācību programmu ieviešana (personām ar
garīga rakstura traucējumiem).
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros paredzētās
atbalstāmās darbības vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības
un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju
sabiedrībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.
Apmācību un informēšanas pasākumu saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, mērķa grupas apmācības u.c. projekta darbības
tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams
Pakalpojumu izveide un sniegšana personu ar funkcionāliem
traucējumiem sociālai iekļaušanai - profesionālās rehabilitācijas
programmu izstrāde un īstenošana, prasmju sertificēšana,
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, t.sk. vecāka gadagājuma personām, romu tautības
pārstāvjiem.
Demarkācija ar 9.1.1.2.pasākuma darbībām, kuru ietvaros
paredzēta profesionālās piemērotības noteikšana un motivācijas
programmu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem.
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.1.1.1.pasākumu, t.i., mērķa grupas personas pēc
kvalifikācijas ieguves var iesaistīties subsidētās
nodarbinātības pasākumos;
- 9.1.1.3.pasākumu, t.i., personas pēc profesionālās
rehabilitācijas programmu apguves vai prasmju apmācību
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Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

programmu apguves varētu iesaistīties sociālajā
uzņēmējdarbībā;
9.1.4.pasākumiem, kuros personas pēc profesionālās
rehabilitācijas programmu apguves vai prasmju apmācību
programmu apguves varētu pretendēt uz tehniskajiem
palīglīdzekļiem un saņemt motivācijas pasākumus
diskriminācijas mazināšanai;
9.2.1.1.pasākumu, t.i., personas pēc kvalifikācijas ieguves
varētu nonākt saskarsmē ar sociālā darba speciālistiem,
kas būs saņēmuši apmācības un supervīzijas darbam ar
personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī
personām ar smagu invaliditāti;
9.2.2.1.pasākumu, t.i., personas pēc profesionālās
rehabilitācijas programmu apguves vai prasmju apmācību
programmu apguves varētu saņemt sabiedrībā balstītus
pakalpojumus;
9.2.2.2.pasākumu, t.i., personas pēc profesionālās
rehabilitācijas programmu apguves vai prasmju apmācību
programmu apguves varētu izmantot jauno sociālo
pakalpojumu finansēšanas mehānismu. Personas pēc
profesionālās rehabilitācijas programmu apguves vai
prasmju apmācību programmu apguves varētu izmantot
atbalsta personas pakalpojumu personām ar invaliditāti
(personām ar ierobežotu rīcībspēju).

9.1.4.2. “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju
(tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais
rehabilitācijas centrs “Vaivari”.
N/A
IPIA
Grants
Iespējams valsts atbalsts. Pirms pasākuma uzsākšanas notiks
konsultācijas ar FM Komercdarbības atbalsta kontroles
departamentu.
Nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:
- personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaita
personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu
invaliditāti;
- bērni un jaunieši ar funkcionēšanas traucējumiem no 7 –
25 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs.
Visa Latvija
Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko
palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide (situācijas izpēte,
sistēmas aprakstu izstrāde, speciālistu apmācības) un ieviešana.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visas specifiskā mērķa ietvaros paredzētās darbības vērstas uz
nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanu.
Apmācību un informēšanas pasākumu saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, īstenošanas personāla apmācības u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas.
Pasākuma īstenošana paredzēta sinerģijā ar 9.3.1.2.pasākumu,
kura ietvaros plānoti papildinoši ERAF ieguldījumi tehnisko
palīglīdzekļu apmaiņas fonda un funkcionēšanas novērtēšanas
laboratorijas izveidei nepieciešamo telpu iekārtošanai un
aprīkojuma iegādei.
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.1.4.1.pasākumu, t.i. funkcionēšanas traucējumu
novērtēšana var tikt nodrošināta personām ar smagu
invaliditāti, kas iegūst kvalifikāciju profesionālās
rehabilitācijas programmās;
- 9.2.2.1.pasākumu, t.i., asistīvo tehnoloģiju (tehnisko
palīglīdzekļu) apmaiņas fonda pakalpojumi varētu tikt
nodrošināti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas
saņēmuši sociālos pakalpojumus deinstitucionalizācijas
pasākuma ietvaros.
9.1.4.3. “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes
uzlabošana”
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.
N/A
IPIA
Grants
N/A
Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautie
iedzīvotāji – nepilngadīgas personas ar funkcionāliem
traucējumiem
Visa Latvija
Invaliditātes noteikšanas sistēmas nepilngadīgām personām
izvērtējums un pilnveide, turpinot 2007.-2013.gada plānošanas
periodā īstenoto invaliditātes noteikšanas sistēmas pilngadīgām
personām izvērtējumu un pilnveidi.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Neietekmē HP IA

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Papildinātība ar 9.2.2.1.pasākumu, t.i. nepilngadīgas personas pēc
deinstitucionalizācijas atbalsta saņemšanas varētu izmantot
uzlaboto invaliditātes ekspertīzes sistēmu.

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

9.1.4.4. “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)”

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskā mērķa ietvaros paredzētās darbības vērstas uz
nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanu.
Apmācību un informēšanas pasākumu saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, īstenošanas personāla apmācības u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas

Sabiedrības integrācijas fonds
N/A
IPIA
Grants
N/A
Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautie
iedzīvotāji – personas ar funkcionāliem traucējumiem, etniskās
minoritātes, t.sk. romi, cilvēki ar vājām valsts valodas zināšanām
u.c.; darba devēji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki.
Visa Latvija
1. Pētījums-izvērtējums par mērķa grupas situāciju,
vajadzībām, progresu attiecībā pret sākotnēji fiksēto, par
sasniegtajiem rezultātiem;
2. Apmācības darba devējiem, valsts un pašvaldību
darbiniekiem par sociālās iekļaušanas, diskriminācijas un
motivācijas, tai skaitā starpinstitūciju/ starpnozaru sadarbības
jautājumiem, kā arī par dažādības vadību;
3. Motivējoši pasākumi komersantiem par iekļaujošāku darba
vidi;
4. Informatīvi
izglītojošas
kampaņas
medijos
par
diskriminācijas un sociālās iekļaušanas jautājumiem.
5. Atbalsta pakalpojumu izveide un sniegšana sociālās
atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

- pasākumu kopums, kas veicina mērķa grupas līdzdalību
savas kompetences pilnveidē, tādējādi sekmējot to motivāciju
iesaistīties izglītības pasākumos vai atgriezties darba tirgū, tai
skaitā:
- individuālas konsultācijas, piesaistot mērķa grupas
vajadzībām atbilstošus speciālistus;
- motivējošu grupu veidošana sociālo darbinieku,
psihologu, sociālo pedagogu u.c. speciālistu vadībā
(piemēram, atbalsta grupas, informatīvi izglītojošas
grupas, pašpalīdzības grupas u.tml.);
- informatīvas aktivitātes par līdzdalības iespējām un
motivāciju piedalīties darba tirgū, tai skaitā sadarbību
un savstarpēju sapratni veicinoši informatīvi pasākumi
ar publisko pakalpojumu sniedzējiem un darba
devējiem;
- metožu izstrāde motivācijas pasākumu ieviešanai,
iekļaujot speciālistu pieredzes apmaiņu un apmācību
konkrēto metožu lietošanā.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visas specifiskā mērķa ietvaros paredzētās darbības vērstas uz
nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanu.
Informatīvi un izglītojoši pasākumi par nediskrimināciju
neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības
un citām pazīmēm.
Projekta vadība, īstenošanas personāla apmācības u.c. projekta
darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti,
nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un
pielāgotas informācijas tehnoloģijas.
Tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas
vides, t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu
tautības pārstāvjiem.
Demarkācija ar:
- 9.1.1.2.pasākuma darbībām, kuru ietvaros tiks sniegti
motivēšanas pasākumi ilgstošajiem bezdarbniekiem;
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.1.4.1.pasākumu, t.i., personai var tikt sniegti motivācijas
pasākumi diskriminācijas mazināšanai pēc kvalifikācijas
ieguves 9.1.4.1.pasākumā;
- 9.2.2.1.pasākumu, t.i., nepilngadīgas personas pēc atbalsta
saņemšanas varētu izmantot uzlaboto invaliditātes
ekspertīzes sistēmu un personai var tikt sniegti motivācijas
pasākumi diskriminācijas mazināšanai pēc atbalsta
saņemšanas.
- ELFLA ieguldījumiem Lauku attīstības programmas
4.2.9.17.pasākumā, kura ietvaros plānots veicināt lauku
iedzīvotāju sociālo aktivitāti, t.sk. izglītības, kultūras,
sporta un atpūtas jomās.
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-

ELFLA ieguldījumiem Lauku attīstības programmas
5.2.6.2.2.pasākumu, kura ietvaros plānots atbalstīt vietējās
iniciatīvas, kuru mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes
(t.sk. kultūras, sporta, vides aizsardzības u.c. brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes, apmācību un interešu klubi,
sociālās aprūpes vietas).

9.2. “Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un
kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes
sociālajiem pakalpojumiem”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

9.2.1. “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un
darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām
personām”
9.2.1.1. “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
LM
Pašvaldības
IPIA
Grants
N/A
1) pašvaldības un to izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju
sociālā darba speciālisti;
2) pašvaldību sociālie dienesti un to sociālā darba speciālisti.
Visa Latvija
1) Profesionālās kompetences pilnveides un supervīzijas
nodrošināšana sociālā darba speciālistiem;
2) metodiku izstrāde sociālajiem darbiniekiem darbam ar
klientu mērķgrupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība
šo metodiku ieviešanai darbā ar klientiem un pilotprojekta
īstenošana;
3) sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un
pilotprojektu īstenošana, tai skaitā vadības kvalitātes
procesu pašvaldību sociālajos dienestos apraksta izstrāde,
sociālā darba prakses pašvaldību sociālajā dienestā satura
izstrāde, starpinstitucionālās un starpprofesionālās
sadarbības mehānismu izstrāde sociālo gadījumu vadībai,
sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo
rādītāju pašvaldību sociālajos dienestos izstrāde,
atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrāde;
4) metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba
speciālistiem, tai skaitā sociālā darba terminoloģijas
vārdnīcas izstrāde;
5) sociālā darba kopienā attīstība un pilotprojekta īstenošana;
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)

6) Ex-ante un ex-post izvērtējumi sociālo dienestu darbības
efektivitātes novērtēšanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Apmācību un informēšanas pasākumu saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, īstenošanas personāla un sociālā darba speciālistu
apmācības u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās
personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu
iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja
nepieciešams.
Tiks sniegts īpašs atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas vides,
t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu tautības
pārstāvjiem.
Demarkācija ar SAM 8.3.3., kura ietvaros ir plānota supervīzija
programmas vadītājam vai mērķa grupas jaunieša mentoram.
Programmas vadītājs vai mentors 8.3.3.SAM ir arī pašvaldības
sociālā pakalpojuma sniedzēju sociālā darba speciālists, kas
varētu saņemt supervīziju 9.2.1.1.pasākuma ietvaros.
Pastarpināta sinerģija ar
- 9.1.1.2.pasākumu, t.i., apmācības un apmācību metodikas
pēc pašvaldību sociālo dienestu apmācību vajadzību
apzināšanas ietvers arī metodikas izstrādi un apmācību
sociālā darba speciālistiem ilgstošo bezdarbnieku iesaistes
koordinēšanai algotos pagaidu sabiedriskos darbos un
motivācijas programmās darba meklēšanai, kā arī
sadarbības pilnveidei ar Nodarbinātības valsts aģentūru un
veselības
aprūpes
jomas
institūcijām
ilgstošo
bezdarbnieku aktivizācijai, lai nodrošinātu individualizētu
un mērķētāku pieeju ilgstošo bezdarbnieku integrēšanai
darba tirgū un sabiedrībā (t.sk. izstrādātā sadarbības
modeļa pilotēšanu);
- 9.2.2.1.pasākumu, t.i., pasākuma ietvaros plānotās
apmācības un apmācību metodikas pēc pašvaldību sociālo
dienestu apmācību vajadzību apzināšanas var ietvert arī
apmācības sociālā darba speciālistiem, kas strādā ar
9.2.2.1.pasākuma mērķa grupām.
9.2.1.2. “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un
monitorings”
LM
N/A
IPIA
Grants
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Valsts atbalsts

N/A

Mērķa grupa

Sociālās politikas veidotāji

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
adrbības HP
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

1) ikgadēji nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas
rīcībpolitikas novērtējumi;
2) pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti
atbalsta sistēmu jomā;
3) pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto
bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū;
4) jauna iztikas minimuma groza metodoloģijas izstrāde un
ieviešana.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Pētījumu saturā tiks integrēti vienlīdzīgu iespēju jautājumi
(neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās
piederības un citiem diskriminācijas veidiem), dati tiks analizēti
dzimumu, vecumu, invaliditātes un etniskās piederības griezumos.
Projekta vadība un projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās
telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas.
N/A

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

9.2.1.3. “Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un
uzvedības traucējumiem, un ar vardarbības ģimenē gadījumiem”
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Mērķa grupa

Valsts un pašvaldību iestāžu speciālisti, kuri saskaras ar
vardarbības ģimenē gadījumiem un kuriem nepieciešamas
speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
Visa Latvija

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

N/A
IPIA
Grants
N/A

1) programmas aprobācija un speciālistu apmācība darbam ar
bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības
traucējumiem;
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
adrbības HP
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

2) konsultatīvo punktu (kabinetu) izveide Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijā atbalsta sniegšanai
ģimenēm, kurās ir bērni ar saskarsmes grūtībām un
uzvedības traucējumiem, kā arī ar ģimenēm, kurās ir
vardarbības gadījumi;
3) pētījuma veikšana par sabiedrības attieksmi attiecībā uz
vardarbību ģimenē;
4) speciālistu apmācības, kā atpazīt vardarbības gadījumus
ģimenē, t.sk., informatīvi un metodiski atbalsta materiāli
speciālistiem, kā strādāt ar vardarbības gadījumiem
ģimenēs.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Apmācību un informēšanas pasākumu saturā tiks integrēti
vienlīdzīgu iespēju jautājumi (neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas
veidiem).
Projekta vadība, speciālistu apmācības u.c. projekta darbības tiks
īstenotas pieejamās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas.
Tiks sniegts īpašs atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas vides,
t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu tautības
pārstāvjiem.
Pastarpināta sinerģija ar 9.2.2.1.pasākumu, t.i., ārpusģimenes
aprūpē esoši bērni un bērni ar funkcionāliem traucējumiem un
viņu ģimenes locekļi, kas saņēmuši atbalstu 9.2.2.1.pasākuma
ietvaros, varēs izmantot konsultatīvo punktu pakalpojumus
ģimenēm, kurās ir bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības
traucējumiem, kā arī vardarbības gadījumiem ģimenēs.
9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1. “Deinstitucionalizācija”
Plānošanas reģioni
Pašvaldības, valsts sociālās aprūpes centri, bērnu aprūpes iestādes.
IPIA
Grants
N/A
1) Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – ilgstošas
aprūpes institūcijas) pakalpojumus, kā arī personas, kuras
potenciāli var nonākt ilgstošas aprūpes institūcijā;
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Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
adrbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

2) ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu
vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības
finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu centri)
pakalpojumus;
3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs
un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji;
4) potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Visa Latvija.
1. Pasākuma mērķa grupu personu individuālo vajadzību
izvērtēšana un atbalsta plānu sagatavošana;
2. Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu izstrāde;
3. Ilgstošas aprūpes institūciju un bērnu centru
reorganizācijas plānu izstrāde;
4. Valsts ilgstošas aprūpes institūciju klientu sagatavošana
pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide un nodrošināšana
personu ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei
sabiedrībā;
6. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem
ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;
7. Speciālistu apmācība sabiedrībā balstītu pakalpojumu
sniegšanai;
8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes
maiņai, kā arī audžuģimeņu un aizbildņu skaita
palielināšanai.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Visas specifiskā mērķa ietvaros paredzētās darbības vērstas uz
nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanu.
Speciālistu apmācību un informatīvo pasākumu saturā tiks
integrēti jautājumi par nediskrimināciju, t.sk. dzimumu
līdztiesību, vecumu, personu ar invaliditāti tiesībām un
iekļaušanu, etnisko piederību un dažādību.
Projekta vadība, speciālistu apmācības u.c. projekta darbības tiks
īstenotas pieejamās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Tiks sniegts īpašs atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas vides,
t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu tautības
pārstāvjiem.
Deinstitucionalizācijas plānu un atbalsta pasākumu īstenošanā
papildinātība un tieša sinerģija ar:
- 9.2.3.SAM “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu,
onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes
un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu
attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas izstrādi un ievešanu, jo īpaši sociālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju

FMProgr_30042015_DPP; Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

125

veselības uzlabošanai” ietvaros veiktā pētījuma
rezultātiem un izstrādātajām veselības tīklu attīstības
vadlīnijām,
kuras
tiks
izmantotas
deinstitucionalizācijas plānu sagatavošanā;
- 9.3.1.SAM “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” ietvaros
plānotajiem ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā
(ieguldījumi infrastruktūrā ir iespējami tikai pēc
reģionālo deinstitucionalizācijas plānu izstrādes);
Pastarpināta sinerģija ar:
- 9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” ietvaros
īstenojamajiem pasākumiem (ilgstošo bezdarbnieku
aktivizācija,
subsidētā
nodarbinātība,
sociālā
uzņēmējdarbība, kuros mērķa grupas personas varētu
iesaistīties);
- 9.2.1.SAM “Paaugstināt sociālo dienestu darba
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar
riska situācijās esošām personām” pasākumu
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”,
kura ietvaros tiks nodrošinātas sociālā darba
speciālistu apmācības darbam ar sociālās atstumtības
riskam pakļautajāmm mērķa grupām;
- 9.2.2.2.pasākumu “Sociālo pakalpojumu atbalsta
sistēmas pilnveide”;
- citiem LM pārziņā esošiem SAM pasākumiem, kuru
ietvaros pasākuma mērķa grupas personas (gan tās, kas
pametīs ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas, gan tās,
kas jau šobrīd dzīvo sabiedrībā) varēs saņemt
pakalpojumus vai izmantot pilnveidotās atbalsta
sistēmas;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārziņā esošo 2.2.1.SAM “Nodrošināt publisko datu
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”, kura
ietvaros plānots izstrādāt informatīvu rīku datu
uzkrāšanai un apstrādei par pasākuma mērķa grupu un
tai sniegtajiem pakalpojumiem.
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

9.2.2.2. “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Atlases veids
(APIA/ IPIA)

IPIA

Ieviešanas veids
(Grants, FI)

Grants

LM
Plānošanas reģioni un pašvaldības
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Valsts atbalsts

N/A

Mērķa grupa

1) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
2) bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki vai
likumiskie pārstāvji.
Visa Latvija.

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis

Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)

1) jauna sociālo pakalpojumu finansēšanas veida (shēmas)
izstrāde, kas nodrošinās individuālu pieeju aprūpes un
atbalsta sniegšanā personām ar funkcionāliem
traucējumiem, t.sk. finansēšanas shēmas pilotprojekts.
2) atbalsta personas pakalpojuma pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem ieviešanas mehānisma
izstrāde, t.sk. atbalsta personu apmācība un atbalsta
personu pakalpojuma nodrošināšana mērķa grupai.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Specifiskā mērķa ietvaros paredzētās darbības vērstas uz
nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam
pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā un vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanu.
Speciālistu apmācību un informatīvo pasākumu saturā tiks
integrēti jautājumi par nediskrimināciju, t.sk. dzimumu
līdztiesību, vecumu, personu ar invaliditāti tiesībām un
iekļaušanu, etnisko piederību un dažādību.
Projekta vadība, speciālistu apmācības u.c. projekta darbības tiks
īstenotas pieejamās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas
informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.
Tiks sniegts īpašs atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas vides,
t.sk. vecāka gadagājuma personām un romu tautības pārstāvjiem.
Pastarpināta sinerģija ar 9.2.2.1.pasākumu un 9.1.4.1.pasākumu.

9.2.3. “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas,
perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības)
veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības
uzlabošanai”
Nacionālais veselības dienests
Veselības inspekcija, Veselības ministrija, Slimības profilakses un
kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
IPIA
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Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Grants
N/A
Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību
profilakses un kontroles centrs, ārstniecības iestādes, pašvaldības.
Visa Latvija.
1. veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde, veicot analīzi
pacientu plūsmas uzlabošanai, nosakot optimālu veselības
aprūpes organizāciju dažādos līmeņos, koordinējot
multisektorālas sadarbības attīstību starp veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. deinstitucionalizācijas un
sociālās iekļaušanas kontekstā), tai skaitā analizējot situāciju
attiecībā uz teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļauto personu iespējām saņemt pilnvērtīgus
veselības aprūpes pakalpojumus un identificējot pasākumus,
kas vērsti uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošanu minētajām personām (t.sk. cilvēkresursu piesaiste
reģioniem, infrastruktūras attīstība, pakalpojumu pieejamība
lauku teritorijās). Horizontālo faktoru izvērtējums –
cilvēkresursi, infrastruktūra, pakalpojumu kvalitāte, kā arī laba
pārvaldība un komunikācija, sabiedrībā balstīta veselība
aprūpe.
2. veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
izveide, personāla apmācības un sistēmas ieviešana
prioritārajās veselības jomās (tai skaitā izstrādājot un
apstiprinot klīniskās vadlīnijas), jo īpaši sociālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības
uzlabošanai, nodrošinot pacienu aprūpes pilnveidošanu (tajā
skaitā pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, pacientu drošības
paaugstināšana, klientu apmierinātības celšana, ziņošanas
sistēmas izveide); Kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver
visus veselības aprūpes līmeņus - individuālie pakalpojumu
sniedzēji, ārstu prakses, slimnīcas, ambulatorās un citas
ārstniecības iestādes.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Esošās situācijas analīze un plānoto rezultātu izstrāde, analizējot
datus dzimuma, vecuma, reģionu griezumā, ņemot vērā katras
personas specifiskās situācijas un vajadzības konkrētā veselības
jomā. Sabiedrībā valdošo stereotipu un priekšstatu maiņas
pasākumi par sievietes un vīrieša lomām un tām atbilstošu
uzvedību attiecībā uz rūpēm par savu veselību un dzīvesveidu,
īpaši izdalot vīriešus kā specifisku mērķa grupu. Dzimumu
līdzsvara veicināšanas pasākumi ārstniecības personāla piesaistē;
aktīvas novecošanās veicināšanas pasākumi; veselības aprūpes
pieejamības veicināšanas pasākumi personām ar funkcionāliem
traucējumiem, vecāka gadagājuma personām, personām ar
zemiem ienākumiem un etniskajām minoritātēm/migrantiem.
Projekta vadība, speciālistu apmācības u.c. projekta darbības tiks
īstenotas pieejamās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

17

aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas
tehnoloģijas, ja nepieciešams.
SAM 9.2.3. īstenojams sinerģijā ar 9.2.2., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6.,
9.3.1. un 9.3.2.SAM. SAM regulējošajos MK noteikumos tiks
noteiktas konkrētas atbalstāmās darbības, nodrošinot specifisko
atbalsta mērķu demarkāciju.

9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.1. „Kompleksi
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi”
Slimību profilakses un kontroles centrs
N/A
IPIA
Grants
N/A
Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.
Visa Latvija
1) slimību profilakses pasākumi un informatīvie pasākumi
par slimību profilaksi, veselīgu dzīvesveidu, veselības
uzlabošanu un saglabāšanu (t.sk. ģimenes ārstu māsu un
ārstu palīgu organizēta pacientu izglītošana grupās,
sabiedrības informēšana, aicinot iedzīvotājus vērsties pie
ģimenes ārsta un regulāri veikt profilaktiskās pārbaudes,
UDS17 depresijas un tās seku profilakse bērniem un
jauniešiem, hronisko slimību vadīšanas pilnveidošana,
klīniskā farmaceita konsultācijas, sabiedrības informēšana
par drošu un saprātīgu, kā arī ekonomiski pamatotu zāļu
lietošanu un pacientu līdzestības nozīmi ārstēšanas
procesā);
2) veselības veicināšanas darba koordinatoru, pedagogu,
pašvaldību atbildīgo amatpersonu un darbinieku u.c.
apmācības par veselības veicināšanu;
3) sabiedrības veselības pētījumu veikšana par iedzīvotāju
veselību ietekmējošajiem paradumiem. Sabiedrības
informēšanas pasākumu kompleksi.
4) informatīvie materiāli un uzskates līdzekļi par attiecīgo
veselības veicināšanas jomu.

Uzmanības deficīta sindroms
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Esošās situācijas analīze un plānoto rezultātu izstrāde, analizējot
datus dzimuma, vecuma, reģionu griezumā, ņemot vērā katras
personas specifiskās situācijas un vajadzības konkrētā veselības
jomā.
Preventīvie pasākumi darbnespējas un invaliditātes riska
mazināšanai.
Iedzīvotāju izglītošanas pasākumi par dzīvesveidu un veselības
paradumiem, kas samazina risku iegūt invaliditāti, par iespējām
uzlabot ar veselības stāvokli saistīto dzīves kvalitāti. Pasākumi,
kas vērsti uz atšķirību mazināšanu sieviešu un vīriešu
paredzamajā mūža ilgumā.
Sabiedrībā valdošo stereotipu un priekšstatu maiņas pasākumi par
sievietes un vīrieša lomām un tām atbilstošu uzvedību attiecībā uz
rūpēm par savu veselību un dzīvesveidu, īpaši izdalot vīriešus kā
specifisku mērķa grupu.
Dzimumu līdzsvara veicināšanas pasākumi ārstniecības personāla
piesaistē (iespēju robežās).
Specifiski pasākumi viena vai otra dzimuma veselības
uzlabošanai,
uzrunājot atsevišķi vīriešu un sieviešu
mērķauditoriju;
Pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanu,
lai veicinātu iespēju vairāk iedzīvotājiem iesaistīties darba tirgū
un turpināt strādāt arī pēc 55 gadu vecuma.
Veselības veicināšanas pasākumi darbavietā un ārpus tās, veicinot
iedzīvotāju ilgāku nodarbinātību veselības aprūpes pieejamības
veicināšanas pasākumi personām ar funkcionāliem traucējumiem,
vecāka gadagājuma personām, personām ar zemiem materiāliem
ienākumiem un etniskajām minoritātēm/migrantiem.
SAM 9.2.4. īstenojams sinerģijā ar SAM 9.1.1. un SAM 9.2.3.
SAM 9.2.3.ietvaros tiks izstrādātas veselības tīklu attīstības
vadlīnijas, kas noteiks veselības jomas SAM ieviešanas principus.
9.1.1.2. pasākuma ietvaros plānoto aktivitāšu mērķa grupa ir
bezdarbnieki un to mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku motivāciju
atgriezties darba tirgū, savukārt 9.2.4.SAM mērķa grupa ir sociāli
un teritoriāli atstumtie iedzīvotāji (kas ir daudz plašāka mērķa
grupa) un mērķis ir saglabāt un uzlabot iedzīvotāju veselības
stāvokli. Sinerģija un papildinātība ar 9.2.4.2.pasākumu, kas
paredz pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai.
SAM regulējošajos MK noteikumos tiks noteiktas konkrētas
atbalstāmās darbības, nodrošinot specifisko atbalsta mērķu un to
pasākumu demarkāciju.
9.2.4.2. „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai”
Biedrības un nodibinājumi, ārstniecības iestādes, pašvaldības,
plānošanas reģioni, saimnieciskās darbības veicēji
N/A
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

APIA
Grants
Pirms pasākuma uzsākšanas notiks konsultācijas ar FM
Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu, vai pasākuma
īstenošanā tiks piemērots valsts atbalsts vai saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu de
minimis atbalsta piemērošanu.
Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.
Visa Latvija
1)
interaktīvas informatīvi izglītojošas nodarbības;
2)
izglītojoši pasākumi par veselīga dzīvesveida veicināšanu
darba vietās;
3)
konkrētu rīcību vai iespējas popularizējoši pasākumi
pašvaldībās (veselības dienu organizēšana u.c.);
4)
veselīga dzīvesveida veicināšanas programma izglītības
iestādēs;
5)
vasaras nometnes pusaudžiem un jauniešiem;
6)
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
darbinieku un klientu (bāreņu un bez vecāku apgādības palikušo
bērnu, kuri apgūst patstāvīgas dzīves iemaņas) izglītošana par
veselīga uztura jautājumiem.
7)
pasākumi muskuļu un skeleta slimību mazināšanai;
8)
psihologa konsultācijas bērniem, vecākiem un riska
grupām (lai mazinātu atkarību riska veidošanos un risinātu
problēmas, saistītas ar vielu lietošanas cēloņiem, neirotiski,
depresīvi sindromi, pašnāvnieciskas tieksmes, sekmju
pasliktināšanās u.c.);
9)
Citi pasākumi atbilstoši SAM 9.2.3.ietvaros izstrādātajām
veselības tīklu attīstības vadlīnijām.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Esošās situācijas analīze un plānoto rezultātu izstrāde, analizējot
datus dzimuma, vecuma, reģionu griezumā, ņemot vērā katras
personas specifiskās situācijas un vajadzības konkrētā veselības
jomā.
Preventīvie pasākumi darbnespējas un invaliditātes riska
mazināšanai,
Iedzīvotāju izglītošanas pasākumi par dzīvesveidu un veselības
paradumiem, kas samazina risku iegūt invaliditāti, par iespējām
uzlabot ar veselības stāvokli saistīto dzīves kvalitāti. Pasākumi,
kas vērsti uz atšķirību mazināšanu sieviešu un vīriešu
paredzamajā
mūža
ilgumā;
Sabiedrībā valdošo stereotipu un priekšstatu maiņas pasākumi par
sievietes un vīrieša lomām un tām atbilstošu uzvedību attiecībā uz
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Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

rūpēm par savu veselību un dzīvesveidu, īpaši izdalot vīriešus kā
specifisku mērķa grupu.
Specifiski pasākumi viena vai otra dzimuma veselības
uzlabošanai,
uzrunājot atsevišķi vīriešu un sieviešu
mērķauditoriju;
Pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanu,
lai veicinātu iespēju vairāk iedzīvotājiem iesaistīties darba tirgū
un turpināt strādāt arī pēc 55 gadu vecuma.
Veselības veicināšanas pasākumi darbavietā un ārpus tās, veicinot
iedzīvotāju ilgāku nodarbinātību veselības aprūpes pieejamības
veicināšanas pasākumi personām ar funkcionāliem traucējumiem,
vecāka gadagājuma personām, personām ar zemiem materiāliem
ienākumiem un etniskajām minoritātēm/migrantiem.
SAM 9.2.4. īstenojams sinerģijā ar SAM 9.1.1. un SAM 9.2.3.
SAM 9.2.3.ietvaros tiks izstrādātas veselības tīklu attīstības
vadlīnijas, kas noteiks veselības jomas SAM ieviešanas principus.
9.1.1.2. pasākuma ietvaros plānoto aktivitāšu mērķa grupa ir
bezdarbnieki un to mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku motivāciju
atgriezties darba tirgū, savukārt 9.2.4.SAM mērķa grupa ir sociāli
un teritoriāli atstumtie iedzīvotāji (kas ir daudz plašāka mērķa
grupa) un mērķis ir saglabāt un uzlabot iedzīvotāju veselības
stāvokli. Sinerģija un papildinātība ar 9.2.4.1.pasākumu, kas
paredz Slimību profilakses un kontroles centra veselības
veicināšanas un slimību profilakses kompleksu pasākumu
organizēšanu, kā arī ar 8.3.2.SAM ietvaros plānoto atbalstu
jauniešu dalībai vasaras nometnēs. SAM regulējošajos MK
noteikumos tiks noteiktas konkrētas atbalstāmās darbības,
nodrošinot specifisko atbalsta mērķu demarkāciju.
SAM 9.2.4. atbalsts ir papildinošs ELFLA atbalsta pasākumam
,,Veicināt lauku iedzīvotāju sociālo aktivitāti, t.sk. izglītības,
kultūras, sporta un atpūtas jomās”.
9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta
personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”
Veselības ministrija
Pašvaldības, ārstniecības iestādes, valsts pārvaldes iestādes
IPIA
Grants
N/A
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas un farmaceitiskās
aprūpes pakalpojumu sniedzēji.
Visa Latvija, izņemot Rīgu
1)
reģionālie komandējumi personām, kas sniedz veselības
aprūpes pakalpojumus teritoriālās vienībās ārpus Rīgas, kur šis
pakalpojums atbilstoši veselības tīklu attīstības vadlīnijām ir
nepieciešams, savukārt attiecīgs speciālists pakalpojumu
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

sniegšanai nav pieejams un patstāvīgam darbam speciālistu
piesaistīt nav efektīvi;
2)
pārcelšanās pabalsts mājokļa nodrošināšanai personām,
kuras noslēdz līgumu par veselības aprūpes vai farmaceita
pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu termiņu teritorijā, kurā
pakalpojums atbilstoši veselības tīklu attīstības vadlīnijām ir
nepieciešamas, savukārt attiecīgs speciālists pakalpojumu
sniegšanai nav pieejams;
3)
apmācības personām, kuras noslēdz līgumu par veselības
aprūpes vai farmaceita pakalpojumu sniegšanu uz noteiktu
termiņu teritorijā, kurā pakalpojums atbilstoši veselības tīklu
attīstības vadlīnijām ir nepieciešamas, savukārt attiecīgs
speciālists pakalpojumu sniegšanai nav pieejams.
4)
pasākumi ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai reģionos ārpus Rīgas atbilstoši SAM 9.2.3.ietvaros
izstrādātajām veselības tīklu attīstības vadlīnijām.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Esošās situācijas izpēte, analizējot datus dzimuma, vecuma,
invaliditātes griezumā, ņemot vērā katras personas dzimuma,
vecuma un invaliditātes specifiskās situācijas un vajadzības
konkrētā lauku reģionā;
Veselības un sociālās jomas cilvēkresursu apmācību saturā tiks
integrēti vienlīdzīgu iespēju jautājumi, tādi kā: vienlīdzīgas
iespējas neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās
piederības un citiem diskriminācijas veidiem;
Elastīgi appmācību laiki (piemēram, e-apmācības)
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c.
projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai
telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir
nepieciešams.
SAM 9.2.5. īstenojams sinerģijā ar SAM 9.2.3., 9.2.6. un SAM
9.3.2. SAM 9.2.3.ietvaros tiks izstrādātas veselības tīklu attīstības
vadlīnijas, kas noteiks veselības jomas SAM ieviešanas principus.
SAM 9.2.6. ietvaros tiks apmācītas ārstniecības personas, lai
nodrošinātu, ka reģionos tiek sniegti atbilstošas kvalitātes
pakalpojumi. SAM 9.3.2. ietvaros tiks attīstīta infrastruktūra, kas
nodrošinās iespējas reģionos piesaistītajām ārstniecības personām
sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. SAM regulējošajos MK
noteikumos tiks noteiktas konkrētas atbalstāmās darbības,
nodrošinot specifisko atbalsta mērķu demarkāciju.
9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla
kvalifikāciju”
Veselības ministrija
N/A
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiakās
adrbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

IPIA
Grants
N/A
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāls, sociālā darba
speciālisti un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji.
Visa Latvija
1) Apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām,
kā arī farmācijas speciālistiem.
2) Apmācības sociālā darba speciālistiem (prasmēm sociālā
pakalpojuma
sniegšanas
ietvaros
identificēt
nepieciešamību piesaistīt ārstniecības personālu).
3) Apmācību programmu un materiālu izstrāde.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veselības un sociālās jomas cilvēkresursu apmācību saturā tiks
integrēti vienlīdzīgu iespēju aspekti - dzimumu līdztiesība,
invaliditāte, vecums vai etniskā piederība un citi diskriminācijas
veidi.
Mācību materiāli būs pieejami arī elektroniski, nodrošinot iespēju
personām ar redzes invaliditāti veikt materiāla tālummaiņu.
Projekta vadība, apmācību un informēšanas pasākumi u.c.
projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar
invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai
telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja tas ir
nepieciešams.
SAM 9.2.6. īstenojams sinerģijā ar SAM 9.2.3. SAM
9.2.3.ietvaros tiks izstrādātas veselības tīklu attīstības vadlīnijas,
kas noteiks veselības jomas SAM ieviešanas principus. SAM
regulējošajos MK noteikumos tiks noteiktas konkrētas
atbalstāmās darbības, nodrošinot specifisko atbalsta mērķu
demarkāciju.

9.3. “Investējot veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas sniedz
ieguldījumu valsts, reģionālajā un vietējā attīstībā, mazinot atšķirības veselības
stāvokļa ziņā un veicinot sociālo iekļaušanu ar sociālo, kultūras un atpūtas
pakalpojumu uzlabotas pieejamības palīdzību, un veicinot pāreju no
institucionāliem uz pašvaldību pakalpojumiem”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri

9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
Pašvaldības, kas iekļautas 9.2.2.1.pasākuma ietvaros izstrādātajos
plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos.
N/A
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Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Ieviešanas
mehānisms
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
adrbības HP
rādītāju
sasniegšanai

Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām
Specifiskā atbalsta
mērķa pasākums
Finansējuma
saņēmējs

IPIA
Grants
ITI nacionālās nozīmes attīstības centriem
N/A
Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu
vecumam (ieskaitot); bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas saņem
pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās vai kurām ir
risks nokļūt institucionālā aprūpē.
Visa Latvija
Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura
traucējumiem – dienas centru, dienas aprūpes centru, grupu
dzīvokļu, mājokļu, specializēto darbnīcu izveide, labiekārtošana;
sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
“jauniešu māju” un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma
sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.
Nacionālās nozīmes centri pasākuma ietvaros veic projektu
definēšanu atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajām prioritātēm.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus sociālās infrastruktūras attīstībā, tiks
veicināta nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācija sabiedrībā un
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.
Tiks īstenotas specifiskas darbības vides un informācijas
pieejamības nodrošināšanai personām ar redzes, dzirdes, kustību
un garīga rakstura traucējumiem papildu būvnormatīvos
noteiktajam, piemēram, vides pieejamības ekspertu konsultācijas,
reljefa virsma un vadlīnijas būvēs, kontrastējošs krāsojums pie
līmeņu un virsmu maiņas, marķējumi un piktogrammas,
aizsargmargas, automātiski veramas durvis u.c. darbības.
9.3.1.1.pasākums tiks īstenots sinerģijā ar 9.2.2.1.pasākumu, kura
ietvaros ar ESF atbalstu tiks izstrādāti deinstitucionalizācijas
plāni. Izvērtējot klientu individuālās vajadzības, esošo sabiedrībā
balstītu pakalpojumu nodrošinājumu un aprūpes institūciju
pārveides iespējas, plāns paredzēs rīcības un arī nepieciešamos
ieguldījumus pakalpojumu infrastruktūras attīstībai reģiona
ietvaros.
9.3.1.2.”Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas
sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas
fonda izveidei”
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais
rehabilitācijas centrs “Vaivari”.
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Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

N/A
IPIA
Grants
Iespējams, ir valsts atbalsts. Pirms pasākuma uzsākšanas notiks
konsultācijas ar FM Komercdarbības atbalsta kontroles
departamentu.
Nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji:
personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaita
personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;
bērni un jaunieši ar funkcionēšanas traucējumiem no 7 –
25 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs.

Mērķa teritorija

Visa Latvija

Atbalstāmās
darbības

1. Telpu pārbūve un atjaunošana funkcionēšanas
novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) un asistīvo
tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda
izveidei;
2. Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas)
aprīkojuma
un
asistīvo
tehnoloģiju
(tehnisko
palīglīdzekļu) iegāde;
3. Datu bāzes izveide funkcionēšanas novērtēšanas
informācijas apkopošanai.
Neietekmē HP IA

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Veicot ieguldījumus funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda
izveidē, tiks veicināta nabadzības, sociālās atstumtības un
diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācija
sabiedrībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.
Pasākuma ietvaros tiks sniegts tiešs atbalsts personām ar redzes,
dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot
tehnisko palīglīdzekļu lielāku pieejamību šīm personu grupām.
9.3.1.2.pasākums tiks īstenots sinerģijā ar 9.1.4.2.pasākumu, t.i.,
ERAF ieguldījumi speciāli adaptētu vai tehnoloģiski sarežģītu
tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidei izglītības
iestādēm, kurās mācās izglītojamie ar funkcionāliem
traucējumiem tiks veikti vienlaikus ar ESF ieguldījumiem.
Pastarpināta sinerģija ar:
9.1.4.1.pasākumu “Profesionālā rehabilitācija”, t.i.
funkcionālo traucējumu novērtēšana varētu tikt nodrošināta
personām ar smagu invaliditāti, kas iegūst kvalifikāciju
profesionālās rehabilitācijas programmās;
9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”, t.i., asistīvās
tehnoloģijas (tehniskie palīglīdzekļi) varētu tikt nodrošināti
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas saņēmuši sociālos
pakalpojumus deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros.
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Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas; specifiskās
darbības HP
rādītāju
sasniegšanai
Atbalsta
koordinācija ar
citiem finanšu
instrumentiem un
atbalsta
programmām

9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru18”
Ārstniecības iestādes, Nacionālais veselības dienests.
N/A
IPIA
Grants
Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
(2012/21/ES).
Ārstniecības iestādes
Visa Latvija
1) Būvniecības darbi.
2) Iekārtu un aprīkojuma iegāde un montāža.
3) Informācijas
tehnoloģiju
risinājumi
kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas ieviešanai.
Neietekmē HP IA
Tieša pozitīva ietekme uz HP VI
Tiks veikti ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā, vides un
informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumos personām ar
redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem; tiks
nodrošinātas vides pieejamības ekspertu konsultācijas.

SAM 9.3.2. īstenojams sinerģijā ar SAM 9.2.3., 9.2.5. un 9.2.6.
SAM 9.2.3.ietvaros tiks izstrādātas veselības tīklu attīstības
vadlīnijas, kas noteiks veselības jomas SAM ieviešanas principus.
SAM 9.2.5.ietvaros tiks piesaistītas darbam reģionos ārstniecības
personas, savukārt SAM 9.2.6.ietvaros tiks nodrošinātas
apmācības ārstniecības personām, tādējādi nodrošinot, ka SAM
9.2.3.ietvaros izveidotajā infrastruktūrā tiek sniegti atbilstošas
kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumi. SAM regulējošajos MK
noteikumos tiks noteiktas konkrētas atbalstāmās darbības,
nodrošinot specifisko atbalsta mērķu demarkāciju.

Atbilstoši SAM 9.2.3.ietvaros izstrādātajām veselības tīklu attīstības vadlīnijām tiks izvērtēta nepieciešamība
veikt attiecīgus grozījumus Darbības programmā.
18
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10. Tehniskā palīdzība “ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un
vadībai”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas
Informācija par
projektu
iesniegumu atlases
kārtām
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts

10.1.1. “Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti”
KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā iesaistītās valsts pārvaldes
iestādes.
N/A
IPIA
Grants
N/A
KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā iesaistītās valsts
pārvaldes iestādes un to darbinieki; sadarbības partneri.
N/A
Izvērtējumu veikšana, izvērtējuma ziņojumu tulkošana, atbalsts
dalības nodrošināšanai starpvalstu pētījumos par KP jautājumiem,
atbalsts izvērtējumu izstrādei par nozares politikām kontekstā ar
ex-ante nosacījumiem, atbalsts izvērtēšanas kapacitātes
stiprināšanai, atbalsts metodisko dokumentu izstrādei KP fondu
ietekmes un efektivitātes izvērtēšanai, atbalsts tematiskās
izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas funkciju nodrošināšanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI

Tiks īstenots divās projektu iesniegumu atlases kārtās

10.1.2. “Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot
atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem”
KP fondu vadībā, , informācijas un komunikācijas pasāākumu kumu
īstenošanā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes.
N/A
IPIA
Grants
N/A
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Mērķa grupa
Mērķa teritorija:
Atbalstāmās
darbības

Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas
Informācija par
projektu
iesniegumu atlases
kārtām

KP fondu vadībā, informācijas un komunikācijas pasākumu
īstenošanā, iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības
partneri, potenciālie finansējuma saņēmēji, sabiedrība kopumā.
N/A
Atbalsts informatīvajām kampaņām un publicitātei, atbalsts
interaktīvajiem komunikācijas risinājumiem un web risinājumu
nodrošināšanai, publicitātes izvērtējumu ziņojumu izstrādes
iepirkšana, ikgadējo izvērtēšanas pārskatu (t.sk. drukātā formā)
izstrādes iepirkšana, atbalsts komunikācijas kapacitātes
stiprināšanai, atbalsts dalības nodrošināšanai starpvalstu
komunikācijas grupās par KP fondu jautājumiem, atbalsts KP
fondu komunikācijas vadības darba grupas funkciju
nodrošināšanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI

Tiks īstenots divās projektu iesniegumu atlases kārtās.

11. Tehniskā palīdzība “ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un
vadībai”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri:
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa

Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

11.1.1. “Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu,
uzraudzību un kontroli”
KP fondu plānošanā, vadībā, īstenošanā, uzraudzībā un pēcuzraudzībā
iesaistītās valsts pārvaldes iestādes un Latvijas Republikas pilsētu
pašvaldības, ar kurām vadošā iestāde noslēgusi deleģēšanas līgumu par
ITI projektu iesniegumu vērtēšanu.
N/A
IPIA
Grants
N/A
KP fondu plānošanā, vadībā, uzraudzībā un pēcuzraudzībā
iesaistītās valsts pārvaldes iestādes un darbinieki; sadarbības
partneri, Latvijas Republikas pilsētu pašvaldības, ar kurām vadošā
iestāde noslēgusi deleģēšanas līgumu par ITI projektu iesniegumu
vērtēšanu.
N/A
Atbalsts KP fondu ieviešanas sistēmā iesaistīto institūciju
kapacitātes stiprināšanai, t.sk. atalgojumam un kapacitātes un
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas
Informācija par
projektu
iesniegumu atlases
kārtām

kvalifikācijas celšanas pasākumiem; apmācības KP fondu
administrēšanā iesaistītajām iestādēm un sadarbības partneriem;
atbalsts KP fondu plānošanas, vadības un kontroles sistēmas
uzlabošanai; KP fondu uzraudzībai; 2007.-2013.gada perioda
pēcuzraudzībai; atbalsts kontroļu īstenošanai, t.sk finanšu kontroļu
īstenošanai.
Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI

Tiks īstenots divās projektu iesniegumu atlases kārtās.

12. Tehniskā palīdzība “KF atbalsts KP fondu ieviešanai un
vadībai”
Specifiskais
atbalsta mērķis
Finansējuma
saņēmējs
Sadarbības
partneri
Atlases veids
(APIA/ IPIA)
Ieviešanas veids
(Grants, FI)
Valsts atbalsts
Mērķa grupa
Mērķa teritorija
Atbalstāmās
darbības

12.1.1. “Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību,
kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju”
KP fondu plānošanā, vadībā, uzraudzībā un pēcuzraudzībā
iesaistītās valsts pārvaldes iestādes; sadarbības partneri; KP fondu
revīzijas iestāde.
N/A
IPIA
Grants
N/A
KP fondu plānošanā, vadībā, uzraudzībā un pēcuzraudzībā
iesaistītās valsts pārvaldes iestādes un darbinieki; sadarbības
partneri; KP fondu revīzijas iestāde.
N/A
Atbalsts KP fondu ieviešanas sistēmā iesaistīto institūciju
kapacitātes stiprināšanai, t.sk. atalgojumam un kapacitātes un
kvalifikācijas celšanas pasākumiem; apmācības KP fondu
administrēšanā iesaistītajām iestādēm un sadarbības partneriem;
atbalsts KP fondu plānošanas, vadības un kontroles sistēmas
uzlabošanai; KP fondu uzraudzībai; KP fondu 2007.–2013.gada
perioda pēcuzraudzībai, atbalsts revīzijas un kontroļu īstenošanai,
t.sk finanšu kontroļu īstenošanai; atbalsts e-kohēzijas izveidei,
attīstībai un administrēšanai; atbalsts horizontālās politikas
koordinēšanai.
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Ietekme uz
horizontālo
principu:
Ilgtspējīga
attīstība;
Vienlīdzīgas
iespējas
Informācija par
projektu
iesniegumu atlases
kārtām

Neietekmē HP IA
Netieša pozitīva ietekme uz HP VI

Tiks īstenots divās projektu iesniegumu atlases kārtās.
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