SKOLU PRIEKŠATLASES KRITĒRIJI
8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

2015.gada oktobris

8.1.2.specifiskais atbalsta mērķis

Mērķis:
vispārējās
izglītības
iestāžu
mācību
infrastruktūras
modernizēšana, ņemot vērā plānoto kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura ieviešanu, kā arī nepieciešamību sakārtot
izglītības iestāžu tīklu.
Rezultāts: modernizētas 110-115 vispārējās izglītības iestādes, kurās
kopējais izglītojamo skaits 2023.gadā ir vismaz 45 600 (20-25%).
Finansējuma saņēmējs

8.1.2.1.

Lielās pilsētas (9)

8.1.2.2.

Finansējums

(ERAF un PB;
milj. eiro)

Sasniedzamais rezultāts:
modernizēto skolu skaits/
skolēnu skaits
modernizētajās skolās

68,39

22 800

94,42

22 800

1.kārta 21 reģionālas nozīmes centrs ar
novadu

70,7

2.kārta Novadi ārpus nacionālas un
reģionālas nozīmes centriem

23,7
2

Atbalstāmās darbības

Valsts
ģimnāzija

Ģimnāzija,
vidusskola

Integrēta
izglītības
iestāde

Pamatskola

Sākumskola

1. Ergonomiskas
mācību vides izveide

X

X

X

X

X

2. IKT risinājumu
ieviešana

X

X

X

X

X

3. Dabaszinātņu
kabinetu aprīkošana
(7.-9.klasei)

X

X

X

X

4. Sporta infrastruktūras
sakārtošana

X

X

X

X

5. Dienesta viesnīcas
sakārtošana

X

X

X

6. Reģionālā metodiskā
centra funkciju attīstība

X
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Sasniedzamie rezultāti

Izglītojamo skaits, kam ir pieejama pilnībā modernizēta izglītības
iestāde – 45 600, t.sk. 22 800 izglītojamie 8.1.2.1.pasākuma rezultātā;
16 500 izglītojamie 8.1.2.2.pasākuma 1.kārtā un 6300 izglītojamie
8.1.2.2.pasākuma 2.kārtā.
Pilnībā modernizētu vispārējās izglītības iestāžu skaits - tādas vispārējās
izglītības iestādes, kuras 8.1.2.SAM investīciju un citu investīciju rezultātā
veido pilnīgi modernizētu kompetenču apguvei nepieciešamo mācību
vidi šādās 8.1.2.SAM atbalstāmajās darbībās:
ergonomiska mācību vide (prioritāri vispārējās vidējās izglītības
iestādē 7.-12.klasei, pamatskolā 7.-9.klasei, sākumskolā 1.-6.klasei)
IKT risinājumi visā skolā
dabaszinātņu kabineti pamatskolā 7.-9.klasei vai vidusskolā 7.12.klasei;
reģionālā metodiskā centra īstenošanu nodrošinošā infrastruktūra.
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Stratēģiskie priekšatlases kritēriji
vispārējās izglītības iestādēm
NACIONĀLAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTROS

1. Valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru kabineta
2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa
piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”.
2. Vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas
vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM
3. Pamatskola – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma.

* Atbilstība 1.kritērijam nodrošināma Ministru kabineta noteikumu par 8.1.2.specifisko atbalsta mērķi spēkā stāšanās dienā, kā
arī projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam. Atbilstība 2.-3.kritērijam nodrošināma uz projekta iesniegšanas brīdi vai
projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam.
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Priekšatlases kritēriji
vispārējās izglītības iestādēm
REĢIONĀLAS NOZĪMES CENTROS

1. Valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru
kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”.
2. Vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 (novados, kas veido ES ārējo
robežu - vismaz 200) un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības
programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma).
3. Pamatskola – izglītojamo skaits vismaz 200 (novados, kas veido ES ārējo robežu –
vismaz 150) un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM programma; ja projekta laikā pamatskola ir
izveidota reorganizācijas rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai
apvienojot divas izglītības iestādes, t.sk. ja šāda reorganizācija veikta kopš 2013.gada
1.septembra.
4. Sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja
reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra.
* Atbalstu sākumskolai var paredzēt tikai papildus kādai no 1.-3.kritērijā minētajām izglītības iestādēm.
** Atbilstība 1.kritērijam nodrošināma Ministru kabineta noteikumu par 8.1.2.specifisko atbalsta mērķi spēkā
stāšanās dienā, kā arī projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam. Atbilstība 2.-4.kritērijam nodrošināma
uz projekta iesniegšanas brīdi vai projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam.
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Priekšatlases kritēriji
vispārējās izglītības iestādēm
PAŠVALDĪBĀS ĀRPUS NACIONĀLAS UN
REĢIONĀLAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRIEM

1. Valsts ģimnāzija un ģimnāzija – piešķirts ģimnāzijas statuss saskaņā ar Ministru
kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”.
2. Vidusskola – izglītojamo skaits 7.-12.klasē ir vismaz 240 un tiek īstenotas vismaz divas
vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma).
3. Pamatskola – izglītojamo skaits vismaz 200 un 7.-9.klasē tiek īstenota STEM
programma.
4. Sākumskola – izveidota pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā, t.sk. ja
reorganizācija veikta kopš 2013.gada 1.septembra, veidojot divu vai vairāku
pašvaldību stratēģisko partnerību
* Atbalstu sākumskolai var paredzēt tikai papildus kādai no 1.-3.kritērijā minētajām izglītības iestādēm.
** Atbilstība 1.kritērijam nodrošināma Ministru kabineta noteikumu par 8.1.2.specifisko atbalsta mērķi spēkā
stāšanās dienā, kā arī projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam. Atbilstība 2.-4.kritērijam nodrošināma
uz projekta iesniegšanas brīdi vai projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam.
** 2., 4. un 5.kritērijā minētās izglītības iestādes var pretendēt uz finansējumu, ja tās atbilst kritērijam vai nu
projekta iesniegšanas dienā, vai projekta noslēgumā un vismaz 5 gadus pēc tam.
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Laika grafiks

Skolu priekšatlases kritēriju
un informatīvā ziņojuma
apstiprināšana MK 09/2015

MK noteikumu par SAM
īstenošanu apstiprināšana
MK 12/2015

Pašvaldības iesniedz IZM
projektā iekļaujamo skolu
sarakstu, t.sk. domes
lēmumu par reorganizāciju
(ja attiecināms): 01/2016

Pašvaldības informē IZM, vai
tās plāno pretendēt uz
8.1.2.SAM finansējumu un
pozitīvas atbildes gadījumā –
par izglītības iestādēm, kuras
paredzēts iekļaut projektā:
27/10/2015

Projektu atlases kritēriju
iesniegšana AK 10/2015

Projektu iesniegumu atlases
kritēriju iesniegšana UK
11/2015

IZM informē pašvaldības par
summu, uz kādu pašvaldība
var pretendēt 8.1.2.SAM
ietvaros un aicina aktualizēt
investīciju plānu: 02/2016

MK noteikumu par SAM
īstenošanu izsludināšana VSS
10/2015

Pašvaldību attīstības
programmu saskaņošana
Reģionālās attīstības
koordinācijas padomē sākot
ar 03/2016
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Kontakti turpmākiem jautājumiem:
(IZM) esf@izm.gov.lv
(LPS) inara.dundure@lps.lv

www.esfondi.izm.gov.lv
www.izm.gov.lv
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