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1.2.2.1. pasākuma 1. kārtā sasniegtais 

Noslēgti 10 līgumi 

8 Apstrādes rūpniecība
1 IKT
1 Izmitināšana/ēdināšana 429 STEM jomās apmācīti 

komersanti

3,3 ERAF investīciju ieguldījums
6410 Apmācīti nodarbinātie

2,1 privātais ieguldījums

Atbalsta intensitāte:

70% sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem
60% vidējiem uzņēmumiem
50% lielajiem uzņēmumiem
30% lielajiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu
nomaksas ir lielāka par 5 mEUR

 
 

 

 

  

 

 

Iznākuma rādītāji 
izpildīti par 100+%

 



1.2.2.1. pasākuma 1. kārtas ieguvumi 
tautsaimniecībā

…

Apmācības veikuši 4 no TOP15
lielākajiem eksportētājiem 2016.gadā kā
Grindeks, Latraps, Latvijas finieris,
Valmiera stikla šķiedra

Apstrādes rūpniecības nozarē apmācīti
11% (4752) no uzņēmumos nodarbināto
skaita 2016.gadā

IKT nozarē apmācīti 9% (1035) no
uzņēmumos nodarbināto skaita 2016.gadā

Izmitināšanas un ēdināšanas sektorā
apmācīti 20% (623) no uzņēmumos
nodarbināto skaita 2016.gadā

Produktivitātes veicināšana

Konkurētspējas palielināšana

Specifisku zināšanu STEM
jomā pilnveide

Kvalitātes risku vadība farmācijā;
Kvalificētu metinātāju apmācība un
atestācija ražošanas efektivitātes
uzlabošanai;
Oracle tehnoloģiju
programmēšana/uzturēšana, IT
infrastruktūras pārvaldība/drošība; Pasīvo
ēku projektēšana;
Ražošanas un pakalpojumu procesu
inovāciju vadība;
Nano un biotehnoloģiju izmantošana

Apmācīto uzņēmumu ekonomiskās
aktivitātes vieta:
Rīga 50%, Vidzeme 13%, Kurzeme
12%, Pierīga 10%, Latgale 9%,
Zemgale 7%



1.2.2.3. pasākumā sasniegtais 

Noslēgti  3 līgumi 

1 Inovācijas (LTRK)
1 IKT (LIKTA)
1 Investori (LIAA) 384 Apmācīti komersanti

0,46 ERAF investīciju ieguldījums
1319 Apmācīti nodarbinātie

0,22 Privātais ieguldījums
Gala labuma 

guvēji
LTRK LIKTA LIAA

pašnodarbinātie 70%

sīkie (mikro) un
mazie
komersanti

50% 70%

vidējie
komersanti

40% 60%

lielie komersanti 30% 50%
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1.2.2.1. pasākuma un 1.2.2.3. pasākuma 
ieviešanas procesa pilnveide

1.2.2.1. pasākuma MKN 617 grozījumi stājās spēkā 13.07.2018.

• Svešvalodu apguve (Zviedru, norvēģu un somu valodas apmācības starptautisko biznesa pakalpojumu
centru sektorā nodarbinātajiem. Zviedru, norvēģu, somu un vācu valodas apmācības nodarbinātajiem preču
un pakalpojumu eksportējošos uzņēmumos, kas darbojas informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju,
apstrādes rūpniecības nozarēs vai ēdināšanas sektorā. Angļu, vācu, zviedru, norvēģu, somu un krievu
valodas apmācības veselības tūrisma sektorā nodarbinātajiem. Angļu, vācu, zviedru, norvēģu, somu, krievu,
ķīniešu un japāņu valodas apmācības izmitināšanas sektorā nodarbinātajiem. Minēto valodu apmācību
izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējām katra finansējuma saņēmēja projekta ietvaros
attiecināmajām izmaksām);

• 1. kārtas projektu ieviešanas termiņa pagarināšana līdz 31.12.2022. (līdz 31.08.2018. biedrībām
CFLA jāiesniedz līguma grozījumi gadījumā, ja netiks apgūts finansējums līdz 31.12.2018., Aptauja liecina,
ka visas biedrības pagarinās esošos līgumus ar CFLA)

1.2.2.3. pasākuma MKN 365 grozījumi stājās spēkā 02.02.2018.

• Investoriem paplašinātas attiecināmo izmaksu pozīcijas (ietver arī izmitināšanas, ārvalstu investoru
nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību laikā);

• Investoriem palielināta atbalsta intensitāte līdz max pieļaujamajai (60% vidējiem un 50% lieliem
komersantiem, ietverot atbalsta intensitāti LIAA PVN daļai 100% apmērā;

• Nodrošināta apmācību veikšana pie ārvalstu investora saistītās personas;

• Rasts juridiskais pamatojums negodprātīgu apmācību sniedzēju un apmācīto komersantu,
pašnodarbināto personu izslēgšanai no ES fondu līdzekļu saņemšanas
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