2014.–
2020. gada plānošanas perioda
ES struktūrfondu atbalsts

vispārējai
izglītībai

❖ sakārtots skolu tīkls un modernizēta
izglītības infrastruktūra sekmīgai
kompetenču pieejā balstīta vispārējās
izglītības satura apguvei

100-115

pilnībā
modernizētas
vispārējās
izglītības
iestādes

SAM
8.3.2.1.
īsteno

VISC

167,6 milj. eur
«Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu
mācību vidi»

❖ nodrošināta izglītības pakalpojumu
daudzveidība skolēnu kompetences
un mācību sasniegumu nodrošināta
skolēnu dalība
paaugstināšanai

SAM
8.1.2.
īsteno

pašvaldības

SAM
8.3.2.2.
īsteno

❖ izstrādāts un ieviests kompetenču pieejā
balstīts vispārējās izglītības mācību saturs
visās izglītības pakāpēs
apstiprināts
jauns valsts
pamatizglītības
un valsts
vispārējās
izglītības
standarts
un pirmskolas
izglītības
vadlīnijas

61
15

VISC

SAM
8.3.5.
īsteno

13,9 milj. eur
«Kompetenču pieejā
balstītā vispārējās
izglītības satura
aprobācija»

VIAA

SAM
8.3.1.1.
īsteno

VISC

SAM
8.3.4.
īsteno

IKVD

izdots
mācību un
metodiskais
līdzeklis

3,3 milj. eur
«Atbalsts nacionāla
un starptautiska
mēroga pasākumu
īstenošanai»

nodrošināts
metodisks
atbalsts
skolotājam
darbam ar
talantīgiem
skolēniem

34,3 milj. eur

skolās
ieviesta
individuāla
pieeja
skolēnu
attīstībai

«Atbalsts izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai»

23,1 milj. eur

izglītības
iestādēs
audzēkņiem
nodrošināts
profesionāls
karjeras
atbalsts

328

skolās tiek
nodrošināts
sistēmisks
atbalsts
jauniešu
individuālajām
vajadzībām

665

«Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam
izglītojamajiem
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs»

39,8 milj. eur
«Samazināt
priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu,
īstenojot
preventīvus
un intervences
pasākumus»

272

❖ izstrādāta stratēģiska izglītības politika
un veikta rīcībpolitikas ieviešanas
un ietekmes izvērtēšana

izdoti mācību
un metodiskie
līdzekļi
bērniem ar
attīstības
traucējumiem
izveidoti
digitāli
mācību
līdzekļi
vispārējās
izglītības satura
apguvei

nacionālās un
starptautiskās
mācību
olimpiādēs

4,2 milj. eur
«Digitālo mācību un
metodisko līdzekļu
izstrāde»

SAM
8.3.1.2.
īsteno

SAM
8.3.6.1.
īsteno

IZM

KOMERSANTI

SAM
8.3.6.2.
īsteno

IZM

6,3 milj. eur
«Dalība
starptautiskos
pētījumos»

4,8 milj. eur
«Ieviest izglītības
kvalitātes
monitoringa
sistēmu»

Latvija
iesaistīta
starptautiskos
izglītības
pētījumos

ieviests
izglītības
kvalitātes
monitorings
visos izglītības
līmeņos

Plašāka informācija – http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020
IZM (Izglītības un zinātnes ministrija); VISC (Valsts izglītības satura centrs); IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests);
VIAA (Valsts izglītības un attīstības aģentūra)
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