2014.–
 2020. gada plānošanas perioda
ES struktūrfondu atbalsts

profesionālai  
izglītībai
39,8

PII  audzēkņi efektīvi iesaistīti
❖ darba tirgus prasībām atbilstošā
profesijas ieguvē

Pabeigta PII tīkla sakārtošana un
❖ mācību satura  modernizācija

SAM
8.3.4.
īsteno

IKVD

70-80%

160
184

pilnībā
modernizētas
profesionālās
izglītības
iestādes

izstrādāti
profesiju
standarti

izveidotas
modulārās
profesionālās
izglītības
programmas

104,8 milj. eur
«Palielināt
modernizēto
profesionālās
izglītības iestāžu
skaitu»

SAM
8.1.3.
īsteno

PII un
pašvaldības

12,9 milj. eur
«Nodrošināt
profesionālās
izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas
ietvarstruktūrai»

SAM
8.5.2.

4 428

dažādos mācību
pasākumos
iesaistīti
pedagogi

pedagogi
iegūs prasmju
apliecinošu
dokumentu

6,5 milj. eur
«Nodrošināt
profesionālās
izglītības iestāžu
efektīvu pārvaldību
un iesaistītā
personāla
profesionālās
kompetences
pilnveidi»

īsteno

VIAA

SAM
8.3.5.

īsteno

VISC

Uzlabota PII pārvaldība un
❖ paaugstināta pedagogu
profesionalitāte

5 775

SAM
7.2.1.2.

īsteno

VIAA

SAM
8.5.1.
īsteno

LDDK

SAM
8.5.3.
īsteno

VISC

milj. eur

«Samazināt
priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu,
īstenojot
preventīvus
un intervences
pasākumus»

nodrošināts
individuāls
atbalsts –
transports,
mācību līdzekļi,
naktsmītnes u.c.,
riska grupas
audzēkņiem

36,2 milj. eur

jaunieši
ieguvuši
2.-3. līmeņa
profesionālo
kvalifikāciju

«Sākotnējās
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros»

23,1 milj. eur
«Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam
izglītojamajiem
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs»

profesionālās
un vispārējās
izglītības
iestādēs
jauniešiem
nodrošināts
karjeras izvēles
atbalsts

20,5 milj. eur
«Palielināt kvalificētu
profesionālās
izglītības iestāžu
audzēkņu skaitu pēc
to dalības darba vidē
balstītās mācībās
vai mācību praksē
uzņēmumā»

audzēkņi
piedalījušies
mācību praksē
uzņēmumā

audzēkņi
iesaistīti darba
vidē balstītās
mācībās

7 996

328

11 025
3 150

PII iesaistītas pieaugušo izglītībā,
❖ veicinot nodarbināto konkurētspējas
un darba produktivitātes pieaugumu
SAM
8.4.1.
īsteno

VIAA

27 milj. eur
«Pilnveidot
nodarbināto
personu
profesionālo
kompetenci»

nodarbinātie
pilnveidojuši
profesionālās
zināšanas un
prasmes

Plašāka informācija – http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020
PII (profesionālās izglītības iestādes); VISC (Valsts izglītības satura centrs); IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests);
VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra); LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācija)
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