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1. IEVADS 
 

Izglītības attīstības pamatnostādnes (turpmāk – pamatnostādnes) ir vidēja termiņa 
politikas plānošanas dokuments, kas nosaka vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju 
izglītībā laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam. Pamatnostādnes ietver izglītības politikas 
virsmērķi un mērķus, galvenos rīcības virzienus un uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai, 
politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus. Pamatnostādnes aptver visus izglītības veidus un 
pakāpes. 

 
Saskaņā ar Izglītības likuma 13. pantu1 Izglītības attīstības pamatnostādnes izstrādā 

Izglītības zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) un pēc Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas atbalsta saņemšanas IZM virza tās apstiprināšanai Ministru kabinetā. Ievērojot 
Izglītības likuma 15. pantā noteikto, IZM vada pamatnostādnēs noteiktās vienotās valsts politikas 
un attīstības stratēģijas izglītībā īstenošanu, koordinējot to ar citām izglītības procesā 
iesaistītajām institūcijām. 

 
Izglītības attīstības pamatnostādnes ir izstrādātas, balstoties uz:  

 valsts attīstības redzējumu, stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, kas noteiktas 
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. - 2027. gadam (turpmāk – NAP2027) un Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (turpmāk – Latvija2030),  

 pierādījumos balstītu esošās situācijas analīzi par Latvijas izglītībai būtiskākajiem 
risināmajiem problēmjautājumiem,  

 Latvijai saistošām Baltijas, Eiropas reģiona un globālām attīstības tendencēm. 
Gan esošās situācijas, gan nākotnes tendenču analīze balstīta datos, kas iegūti, Latvijai 

piedaloties starptautiski salīdzinošos OECD, IEA un EK pētījumos; 2014. – 2020. gada Izglītības 
attīstības pamatnostādņu starpposma novērtējuma rezultātos; OECD un IZM sadarbības projektā 
“Latvijas Prasmju stratēģija”2 veiktās izpētes un konsultāciju rezultātā sagatavotajos ziņojumos – 
“Latvijas Prasmju stratēģija. Novērtējums un rekomendācijas” (2019) un “Latvijas Prasmju 
stratēģija. Īstenošanas vadlīnijas” (2020); kā arī citos OECD, EK, UNESCO un PB ziņojumos un 
rekomendācijās. 

 
Izglītības attīstības 2021.-2027.gadam virsmērķis, mērķi un rīcības virzieni noteikti, 

apspriesti un pilnveidoti sadarbībā ar plašu valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvju, sociālo un 
sadarbības partneru un izglītības ekspertu loku, kuri piedalījušies IZM un OECD kopīgi īstenotajās 
Latvijas Prasmju stratēģijas projekta konsultācijās un darba grupās laika posmā no 2018.gada 
līdz 2020.gadam. Latvijas prasmju stratēģijas projekta virsmērķis bija konsultatīvā ceļā identificēt 
būtiskākos šķēršļus un nepieciešamos risinājumus stratēģiskai prasmju attīstībai un prasmju 
piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai. Konsultācijās gūtie secinājumi un atziņas, kā arī 
OECD sagatavotie ziņojumi un rekomendācijas veido pamatnostādņu konceptuālo un saturisko 
pamatu. Tāpat nozīmīgs pienesums pamatnostādņu attīstībā ir diskusijas IZM un Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 2020.gada janvārī organizētajos forumos “Izglītības 
sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva” un citas IZM organizētas vai līdzorganizētas 
konsultācijas, darba grupas un diskusijas par aktuāliem jautājumiem augstākajā, profesionālajā, 
vispārējā un pieaugušo izglītībā.  

 
Pamatnostādnēm dots nosaukums “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”, 

uzsverot zināšanu izmantojamības un prasmju kā izglītības rezultāta nozīmīgumu, kā arī 
atsaucoties uz aktuālām reģionālām un globālām attīstības plānošanas iniciatīvām – OECD 
Nacionālo prasmju stratēģiju projektu un EK Eiropas Prasmju programmu 2025. gadam. OECD 
un EK attīstības plānošanas dokumentos jēdziens “prasmes” (angļu val. – skills) lietots plašākā 
kontekstā, sasaistot prasmes ar zināšanām un vērtībām, un attieksmēm, tādējādi pielīdzinot 
latviešu valodā lietotajam jēdzienam “lietpratība” jeb “kompetence”. 

                                                           
1 2020. gada 3. septembra grozījumi Izglītības likumā.  

2 IZM no 2018. gada septembra līdz 2020. gada oktobrim ar ES Erasmus+ programmas līdzfinansējumu īsteno sadarbības projektu 

ar OECD –“Latvijas Prasmju stratēģija”. Projekta mērķis ir, balstoties uz OECD īstenotu izpēti, saņemt rekomendācijas Izglītības 

attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei.   
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2. KOPSAVILKUMS 
 

Izglītība ir būtisks indivīda un valsts attīstības resurss. Izglītības mērķis tā plašākajā 
izpratnē ir sagatavot indivīdu dzīvei, ar to saprotot trīs centrālos dzīves aspektus: vispārējo, kas 
attiecas uz personības un tās potenciāla attīstību, spēju novērtēt tās sabiedrības kultūru, kurai 
indivīds pieder, kā arī izvēlēties savas dzīves virzienu; pilsonisko, kas aptver indivīda iesaisti 
sabiedrības un politiskos procesos; kā arī profesionālo, kas koncentrējas uz indivīda spēju 
piedalīties ekonomiskās aktivitātēs kā darba devējam vai darba ņēmējam3. Izglītības mērķi valsts 
attīstības kontekstā primāri ir saistīti ar tautsaimniecības attīstību un valsts konkurētspējas 
veidošanu, labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanu, demokrātiskas un pilsoniski aktīvas 
sabiedrības stiprināšanu un kultūras un valodas ilgtspēju.  

 
 Izglītības attīstības pamatnostādņu virsmērķis 2021. – 2027. gadam ir nodrošināt 
kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla 
attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi 
vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. Pamatnostādņu virsmērķis 
atbalsta NAP2027 vīziju par Latviju 2027. gadā, kuru raksturo savstarpēji saistītas pārmaiņas 
tehnoloģijās, valsts pārvaldē, sabiedrības organizācijā dažādās nozarēs un valsts attiecībās ar 
iedzīvotājiem, kā arī – vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana, dzīves kvalitātes veidošana, zināšanu 
sabiedrības attīstība un atbildīga pieeja klimata un demogrāfisko izaicinājumu risināšanai.  
 

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam mērķus un prioritātes ietekmē 
globālas tendences un attīstības virzieni. Saskaņā ar OECD ziņojumu “Tendences, kas 
ietekmē izglītību” (2019)4 sociālajā sfērā vislielākā ietekme uz izglītības sektoru būs arvien 
pieaugošajai ienākumu nevienlīdzībai un atšķirīgajai finansiālajai drošībai dažādās iedzīvotāju 
grupās, pieaugošajai cilvēku mobilitātei un starptautiskajai migrācijai, ar sabiedrības 
novecošanos un veselību saistītiem izaicinājumiem. Latvijai jo īpaši aktuālas ir sabiedrības 
novecošanās un emigrācijas tendences, iezīmējot būtisku darba spējīgā vecuma iedzīvotāju 
skaita samazināšanos vidējā un ilgākā termiņā5. Tāpat izglītības sektoru skars jautājumi par 
sabiedrības pilsoniskās un politiskās aktivitātes uzturēšanu, demokrātijas stiprināšanu, 
dažādības vadīšanu un konfliktu risināšanu. Gan OECD, gan EK savos pētījumos par nākotnes 
attīstības virzieniem īpaši akcentē tehnoloģiju attīstību un digitālo transformāciju. Jaunās 
IKT, mākslīgais intelekts, robotizācija un automatizācija pārveido visas dzīves jomas. Papildus 
ieguvumiem, kas saistīti ar plašākām komunikācijas, pakalpojumu nodrošināšanas, radošas 
izpausmes un uzņēmējdarbības, mācīšanās un demokrātijas īstenošanas iespējām, jāņem vērā 
riski, kas saistīti ar drošību, dezinformāciju un kvalitatīvas, patiesas informācijas pieejamību, 
bērnu un jauniešu iespējamu atkarību no tehnoloģijām un interneta. Salīdzinot ar citām OECD un 
ES valstīm, Latvija ievērojami atpaliek digitālo tehnoloģiju izmantošanā, kā arī pusei iedzīvotāju 
joprojām trūkst digitālo pamatprasmju6. Nākotnes ekonomiskos procesus raksturo 
globalizācija, starptautiska vide, sadarbība un globālas vērtību ķēdes, kā arī aktīva tehnoloģiju un 
pētniecības sasniegumu izmantošana produktu un pakalpojumu attīstībā. Latvijai šajā ziņā ir 
salīdzinoši zemi darba produktivitātes rādītāji7, ko ietekmē Latvijas uzņēmumu inovētspēja, jauno 
tehnoloģiju izmantošana un līdzdalība globālajās vērtību ķēdēs. Tāpat ekonomiskie procesi ir 
cieši saistīti ar orientāciju uz videi draudzīgu pieeju resursu izmantošanā – aprites ekonomiku un 
ilgtspējīgu patēriņu. Vides, klimata krīzes un ilgtspējas jautājumi ir īpaši aktuāli, ņemot vērā 
datus par piesārņojuma un dabas katastrofu pieaugumu. 
 

Pamatnostādņu 3. sadaļā “Aktuālās tendences un vīzija par izglītību 2027. gadā” sniegts 
izvērsts Latvijai aktuālo izglītības tendenču apraksts – mūžizglītība un mācīšanās mācīties kā 
vērtība; izglītības sistēmas atvērtība pieaugušajiem; tehnoloģiju un digitālo prasmju attīstība; 

                                                           
3 Gingell, J., Winch, C. (2004). Philosophy and Educational Policy. London: Routledge. 
4 OECD, Trends shaping education (2019). Pieejams: http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm 
5 OECD Skills Strategy Latvia. Implementation Guidance (2020).  
6Eiropas Komisija, Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2019. gadā. Pieejams: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/integration-digital-technology  
7 OECD, Economic Policy Reforms 2019: Going for Growth (2019). Pieejams: https://dx.doi.org/10.1787/aec5b059-en 

http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/integration-digital-technology
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/integration-digital-technology
https://dx.doi.org/10.1787/aec5b059-en
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izmaiņas nodarbinātības struktūrā; efektīvāka izglītības un tautsaimniecības nozares sadarbība; 
individualizēta pieeja izglītībai; starpdisciplinaritāte; plašāks izglītībā iesaistīto un ieinteresēto 
pušu loks un kompleksa izglītības pārvaldības sistēma. 

 
Balstoties uz globālo un Latvijai aktuālo tendenču analīzi, nākotnes redzējumu par 

Latvijas izglītību 2027. gadā raksturo:   
● individualizēta pieeja, kas ietver tādus ar izglītības piedāvājumu saistītus risinājumus, 

kas atbilst indivīda vajadzībām un iespējām; indivīda izaugsmes progresa mērīšanu; 
iespējas plānot individuālus mācīšanās un pašattīstības ceļus; aktīvu tehnoloģiju 
izmantošanu individualizēto risinājumu nodrošināšanā;  

● sabalansēts un nākotnes vajadzībām atbilstošs prasmju kopums, kas aptver gan 
vispārējās jeb caurviju prasmes (t.sk. pašvadītu mācīšanos, digitālās prasmes u.c.), gan 
darba tirgum aktuālas un noderīgas specifiskas zināšanas un prasmes, ko nodrošina 
efektīva sadarbība starp izglītības sektoru un tautsaimniecības nozarēm (t.sk. tendenču 
un vajadzību pētījumi un prognozes);  

● izglītības iestāžu lomas transformācija, kuras laikā izglītības iestādes kļūst par 
“organizācijām, kas mācās” un piedāvā daudzveidīgas mācīšanās iespējas, vides un 
pieejas daudzveidīgām auditorijām – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem; tās ir 
organizācijas ar augstu vadības, pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālās 
kompetences līmeni, stratēģisku redzējumu, atbildību un autonomiju; tāpat tās ir 
organizācijas, kas aktīvi sadarbojas – gan savstarpēji, gan ar citām iesaistītajām pusēm, 
tādējādi nodrošinot efektīvu resursu pārvaldību un zināšanu un labās prakses pārnesi;  

● kompleksa izglītības pārvaldības sistēma, kurā, atbildīgi ldarbojoties visām 
ieinteresētajām pusēm, notiek stratēģiskā plānošana, tostarp pierādījumos balstīta 
nākotnes vajadzību un iespēju prognozēšana; sistēma, kurā (kontrolētā vidē) tiek testēti 
izglītības politikas risinājumi labāko politikas alternatīvu ātrai un efektīvai novērtēšanai un 
izmantošanai sistēmas līmenī; sistēma, kurā tiek ieviestas efektīvas snieguma 
uzraudzības sistēmas (kvalitātes monitorings), iesaistot dažādas puses (vecākus u. c.) un 
veidojot konstruktīvu un mērķtiecīgu komunikāciju un sadarbību ar sabiedrību.  

 
 Papildus aktuālo tendenču vērtējumam, balstoties uz datu analīzi un konsultācijām ar 
sadarbības un sociālajiem partneriem, pamatnostādņu 4. sadaļā “Esošās situācijas un būtiskāko 
izaicinājumu raksturojums” apkopoti Latvijas izglītības sistēmas būtiskākie risināmie 
jautājumi laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam: 

1) nepietiekama pedagoga profesijas konkurētspēja, 
2) vāja pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, 
3) mūsdienu vajadzībām nepietiekami atbilstošs izglītības piedāvājums, 
4) nepietiekami iekļaujoša, nepietiekami sociāli un emocionāli droša vide izglītības 
iestādēs, 
5) nevienlīdzīgas izglītības iespējas starp pilsētu un lauku izglītības iestādēm, 
6) zema motivācija un visu pušu iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, 
7) darba tirgū pieprasītu prasmju trūkums, 
8) nepietiekamas sabiedrības digitālās prasmes,  
9) nepilnīga datu pārvaldība un izglītības kvalitātes vadība izglītības iestāžu un nacionālā 
līmenī, 
10) neefektīvs izglītības iestāžu tīkls vispārējā un augstākajā izglītībā. 

 
 Lai īstenotu IAP virsmērķi 2021.–2027. gadam, īstenotu redzējumu par izglītību 
2027. gadā un risinātu ar esošo situāciju saistītos izaicinājumus, ir izvirzīti četri savstarpēji 
saistīti izglītības attīstības mērķi: 

1. mērķis. Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un 
 akadēmiskais personāls. Mērķis aptver pedagogu un akadēmiskā personāla 
sagatavošanas, profesionālās pilnveides, attīstības un izaugsmes, kā arī motivācijas 
jautājumus un sniedz ieguldījumu 1., 2., 3., 4., 7. un 8. izaicinājuma risināšanā 

 2. mērķis. Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju 
 attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums. Mērķis paredz gan izglītības satura un 
 procesa, gan vides un resursu pilnveidi mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma 



7 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam I PROJEKTS 

 nodrošināšanai un sniedz ieguldījumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 10. izaicinājuma 
risināšanā. 
 3. mērķis. Atbalsts ikviena izaugsmei. Mērķis aptver atbalsta mehānismu veidošanu 
 indivīdu – bērnu, jauniešu un pieaugušo – izaugsmes atbalstam un sniedz ieguldījumu 
 3., 4., 5. un 6. izaicinājuma risināšanā. 
 4. mērķis. Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība. Mērķis 
 akcentē nepieciešamību pilnveidot izglītības sistēmas un iestāžu pārvaldību un sniedz 
 ieguldījumu 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. un 10. izaicinājuma risināšanā. 
 Detalizēts mērķu ietvaros īstenojamo rīcības virzienu un uzdevumu apraksts sniegts 
pamatnostādņu 7. sadaļā “Rīcības virzieni un uzdevumi politikas mērķu sasniegšanai”.  
 

Īstenojot izglītības attīstības mērķus, būs iespējams sasniegt 2021.–2027. gada izglītības 
politikas rezultātus:  

1. kvalitatīva un kvantitatīva pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, 
2. kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, 
3. ikvienam pieejams atbalsts viņa izaugsmei, 
4. ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība. 
Katram no politikas rezultātiem izvirzīti konkrēti rezultātu rādītāji, kas liecina par to 

sasniegšanas progresu. Politikas rezultātu rādītāji un mērķa vērtības 2024. gadam un 
2027. gadam noteiktas pamatnostādņu 6. sadaļā “Izglītības politikas rezultāti un rezultatīvie 
rādītāji”.  
 
 Izvirzītie izglītības attīstības mērķi atspoguļo integrētu skatījumu uz galvenajām izglītības 
attīstības prioritātēm. Tajā pašā laikā izglītības mērķos plānotās rīcībpolitikas iniciatīvas 
iespējams apskatīt arī pa atsevišķu jomu politikām, akcentējot būtiskākās pārmaiņas visās 
un katrā no jomām laikā no 2021. līdz 2027. gadam.  
 Salīdzinot ar iepriekšējo pamatnostādņu periodu, laikposmā no 2021. līdz 2027.gadam 
vispārējā un profesionālajā izglītībā galvenā uzmanība ir pievērsta uzsākto reformu ieviešanai un 
nepieciešamo atbalsta sistēmu (cilvēkresursi, sadarbības tīkli, pārvaldība, kvalitāte) attīstībai un 
nodrošināšanai, tādējādi nostiprinot pārmaiņu ilgtspēju. Jaunas sistēmas līmeņa iniciatīvas un 
nozīmīgas reformas ir plānotas augstākajā izglītībā.   
 
1. Nozīmīgākās horizontālās pārmaiņas, kas aptver visas vai vairākas jomas  
 

● Izglītības kvalitātes vadības un uzraudzības nodrošināšana: 

- izmaiņas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un 
profesionālās un vispārējās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtībā 
un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas kārtībā, ar mērķi nodrošināt efektīvu izglītības 
kvalitātes vadību un uzraudzību, tajā pašā laikā mazinot administratīvo slogu; 

- profesionālās izglītības absolventu un AI absolventu monitoringa sistēmas ieviešana, ar 
mērķi nodrošināt datus lēmumu pieņemšanai individuālā (karjeras izvēles u. c.) un 
izglītības sistēmas līmenī (sasaiste ar AII ciklisko akreditāciju, AII stratēģiju attīstību 
u. c.);  

- vērtēšanas rīku attīstība (pirmsskolas kvalitātes novērtēšana; individuālas izaugsmes 
progresa mērīšana u. c.), ar mērķi nodrošināt pēc iespējas agrīnu diagnostiku un 
intervenci indivīda izaugsmei; 

- kvalitātes vadības un kvalitātes monitoringa nodrošināšanā iesaistīto pušu  koordinācijas 
un sadarbības sistēmas izveide, nodrošinot skaidru funkciju sadalījumu, kvalitātes 
vērtēšanas instrumentu saskaņotu attīstību, efektīvu datu pārvaldību un sistēmas 
ilgtspēju. 

● Digitalizācija: 
- digitālo prasmju kā caurviju kompetences attīstība; 
- e-mācību piedāvājuma palielināšana profesionālajā, augstākajā un pieaugušo izglītībā; 
- digitālu mācību vadību platformu, digitālu mācību resursu un atbalsta materiālu attīstība 

un integrēšana mācību procesā. 
● Stratēģiska un efektīva izglītības iestāžu vadība: 

- racionāla un sabalansēta izglītības iestāžu tīkla nostiprināšana; 
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- izglītības iestāžu vadības kapacitātes attīstība un stiprināšana, ar mērķi nodrošināt 
efektīvu pieeju uzsākto reformu īstenošanā, izcilības attīstībā un reaģētspējā uz 
mūsdienu izaicinājumiem. 

 
2. Nozīmīgākās pārmaiņas vispārējā izglītībā (t. sk. pirmsskolas izglītībā) 
 

● Kompetenču pieejas ieviešana un nostiprināšana ar mērķi uzlabot mācīšanu, 
mācīšanos un skolēnu sniegumu: 

- izglītības iestāžu snieguma un personāla attīstības vajadzību analīzē balstītas un 
mērķtiecīgas pedagogu profesionālās pilnveides, metodiskā un konsultatīvā atbalsta 
nodrošināšana, veidojot koordinētu un stratēģiski pārraudzītu dažādu iesaistīto pušu 
sadarbību, kā arī nodrošinot profesionālās pilnveides kvalitātes novērtēšanu un pilnveidi;  

- mācību līdzekļu pilnveide, digitālo risinājumu attīstība, mācīšanās atbalsta pasākumu 
īstenošana un labās prakses piemēru izpēte un izplatīšana, ar mērķi nodrošināt 
individualizētu pieeju un ikviena skolēna izaugsmi. 

● Jaunu pedagogu piesaiste, nodrošinot pedagogu ataudzi: 
- jaunās pedagogu sagatavošanas sistēmas nostiprināšana, t. sk. indukcijas gada 

ieviešana;  
- izglītības iestādes vadības kapacitātes paaugstināšana mērķtiecīgai izglītības iestādes 

attīstībai, t. sk. cilvēkresursu vadībai; 
- pedagogu atlīdzības modeļa sakārtošana un darba samaksas principu pārskatīšana.  

● Mērķtiecīgu atbalsta sistēmu nodrošināšana iekļaujošas izglītības nostiprināšanai: 
- izglītojamo, kuri uzsāk mācības obligātajā pirmsskolas izglītībā no piecu gadu vecuma, 

agrīnās diagnostikas ieviešana; 
- atbalsta personāla un pasākumu pieejamības nodrošināšana ikvienā izglītības iestādē, 

stiprinot iekļaujošas izglītības pieeju; 
- izglītības iestāžu stiprināšana sadarbībā ar vecākiem, lai atbalstītu izglītojamo 

mācīšanos un veidotu emocionāli drošu un pozitīvu vidi; 
- pašvaldības atbildības palielināšana par tās izglītības iestādi vai iestādēm un koordinēta 

un stratēģiska pašvaldības un kopienas ieguldījumu vadīšana, lai izglītības iestādes 
darbotos sekmīgi, jaunieši tiktu iespējoti, tiktu veicināta bērnu un jauniešu iekļautība, 
emocionālā labizjūta un piederība.  

 
3. Nozīmīgākās pārmaiņas profesionālajā izglītībā 
 

● Profesionālās izglītības iestāžu kā nozaru izcilības un inovāciju centru 
nostiprināšana: 

- PIKC stratēģiska specializācija un kopdarbības modeļu veidošanai ar citām 
profesionālās izglītības iestādēm, metodiskā atbalsta sistēmiska nodrošināšana 
izglītības programmu pilnveidei atbilstoši nozaru attīstībai, tādējādi veidojot PIKC kā 
profesionālās izglītības iestāžu izcilības resursu un koordinācijas centru; 

- iekļaušanās starptautiski konkurētspējīgos sadarbības tīklos un starptautiskos jauno 
profesionāļu meistarības reitingos profesionālās izglītības inovāciju ātrākai ieviešanai 
Latvijā. 

● Elastīga un ilgtspējīga izglītības piedāvājuma attīstīšana: 
- modulāru izglītības programmu ieviešana un nostiprināšana, nodrošinot mācīšanās 

rezultātu novērtēšanas, atzīšanas, uzkrāšanas un pārneses iespējas dažādās izglītības 
pakāpēs un veidos, nacionālā un transnacionālā kontekstā; 

- profesionālās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas vienkāršošana, 
tādējādi samazinot administratīvo slogu.  

● Koordinētas un stratēģiskas sadarbības ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem, 
darba devējiem stiprināšana: 

- starpnozaru un starpinstitūciju sadarbības kvalitātes uzlabošana – NEP, PIKC konventu 
u.c. ieguldījums un loma ilgtspējīgā reģionālā un nozaru attīstībā;  

- audzēkņu skaita palielināšana DVB mācību programmās, it īpaši STEM programmās, 
un kvalitātes paaugstināšana, pārejot uz vidēja un ilgtermiņa sadarbību ar uzņēmumiem 
un veicinot mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu līdzdalību. 
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4. Nozīmīgākās pārmaiņas pieaugušo izglītībā 
 

● Pieaugušo dalības izglītībā palielināšana – jo īpaši iedzīvotāju grupām, kas mazāk 
iesaistās mācībās: 

- mūžizglītības kultūras veicināšana, uzlabojot indivīdu un darba devēju izpratni par 
regulāru prasmju pilnveides nozīmi un atdevi, un motivāciju iesaistīties; 

- atbalsta nodrošināšana pieaugušo kvalitatīvai izglītībai, nosakot individuālās vajadzības 
un kombinējot mācību piedāvājumu ar atbalstu mācību šķēršļu pārvarēšanai;  

- modulāro profesionālās un AI programmu piedāvājuma pieaugušajiem attīstība; 
- karjeras atbalsta nodrošināšana un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstība, lai sekmētu 

pieaugušo līdzdalību izglītībā; 
- ārpus formālās izglītības apgūto kompetenču atzīšanas pieeju attīstība, nodrošinot 

iespējas atzīt kvalifikācijas daļas. 
● Pieaugušo izglītības kvalitātes paaugstināšana: 

- vienotu kvalitātes kritēriju izveide un ieviešana pieaugušo neformālajā izglītībā;  
- pieaugušo izglītības sistēmas pārvaldības stiprināšana, nodrošinot iesaistīto pušu 

koordinēto sadarbību un funkciju nedublēšanos, dažādu iestāžu īstenoto pasākumu 
sinerģiju, stiprinot pieaugušo izglītības koordinatoru tīklu, kā arī pielāgojot VIIS 
pieaugušo izglītības vajadzībām (kvalifikāciju uzskaitīšana u. c.). 

● Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības finansējuma sistēmas izveide: 
- publiskās un privātās partnerības instrumentu (piemēram, Prasmju fondu) attīstība un 

pilotēšana; 
- valsts budžeta finansējuma nodrošināšana pieaugušo izglītībai. 

 
5. Nozīmīgākās parmaiņas augstākajā izglītībā 
 

● Akadēmiskā personāla kvalitātes nostiprināšana un ilgtspējīgas akadēmiskās 
karjeras nodrošināšana: 

- jauna akadēmiskās karjeras modeļa izveide un ieviešana; 
- jauna doktorantūras modeļa ieviešana, mainot pieeju attiecībā uz doktora studiju 

programmu īstenošanas formu, saturu un finansēšanu, lai nodrošinātu stabilu un 
kvalitatīvu cilvēkresursu ataudzi pētniecībai un inovācijām. 

● Augstākās izglītības izcilības veicināšana: 

- augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana un attīstība; 
- modulāru, elastīgu un prasmju attīstību veicinošu studiju un tālākizglītības programmu 

attīstība; 
- augstskolu institucionālās kapacitātes stiprināšana, nodrošinot institūciju iekšējo resursu 

konsolidāciju, veidojot konsorcijus resursu koplietošanas risinājumiem un sniedzot 
atbalstu institucionālās integrācijas risinājumiem; 

- pāreja uz ciklisku institucionālo akreditāciju. 
● Augstākās izglītības institūciju pārvaldības stiprināšana: 

- augstskolu pārvaldības modeļa maiņa, t.sk. padomju ieviešana, lai nodrošinātu ārējo 
iesaistīto pušu pārstāvniecību augstskolu iekšējā pārvaldībā, stiprinot augstskolu 
autonomiju un labas pārvaldības principa īstenošanu; 

- stratēģiskas un efektīvas augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un vadības 
stiprināšana; 

- ar augstskolu attīstības stratēģijām saistītas publiskā finansējuma piešķiršanas sistēmas 
izveide un tās ieviešanas monitorings.  

 
Lai mērķos plānoto uzdevumu īstenošana sasniegtu ilgtspējīgu pārmaiņu rezultātus, 

būtiski ir šādi noteikto uzdevumu, rīcības virzienu un mērķu īstenošanas priekšnosacījumi jeb 
principi:  

● Mērķu un prioritāšu saskaņotība – dažādu pušu mērķi; dažādu rīcībpolitiku prioritātes; 
dažādu projektu prioritātes; 

● Koordinēta un stratēģiska sadarbība – dažādos procesos un līmeņos iesaistīto pušu 
efektīva sadarbība;  
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● Katras iesaistītās puses atbildība (dalīta, kopīga atbildība), t. sk. līdzfinansējuma 
pieejas īstenošana un resursu apvienošana vienoto mērķu sasniegšanai; 

● Datu un pierādījumu uzkrāšana un izmantošana tālāko lēmumu pieņemšanai – 
2021.–2027. gadā plānoto rīcībpolitikas iniciatīvu izvērtēšana; 

● Sistēmiska pieeja – dažādos procesos un līmeņos novēršama fragmentācija un 
sekmējama resursu efektīva izmantošana. 

 
 Pamatnostādņu īstenošanas ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem 
pievienots 3. pielikumā. Kā būtiskākais avots pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanas 
finansēšanai plānots ES fondu finansējums 2021.–2027. gada plānošanas periodam, kā arī citi 
ārvalstu finanšu instrumenti. Plānotais finansējuma apjoms norādīts, ievērojot NAP2027 ieplānoto 
ES fondu un citu finansējuma avotu apjomu. Vienlaikus 3. pielikumā norādītās ES fondu 
finansējuma summas ir indikatīvas, jo pamatnostādņu saskaņošanas laikā vēl turpinās sarunas 
ar EK par Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma izlietojumu. Daudzi uzdevumi tiks īstenoti par 
valsts budžeta līdzekļiem, t. sk. IZM un citu valsts pārvaldes iestāžu esošo funkciju ietvaros, kā 
arī par pašvaldību budžeta līdzekļiem.  
 
 
 
 
 
  

https://likumi.lv/ta/id/228051-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministrijas-nolikums#piel2021
https://likumi.lv/ta/id/228051-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministrijas-nolikums#piel2


11 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam I PROJEKTS 

3. AKTUĀLĀS TENDENCES UN VĪZIJA PAR IZGLĪTĪBU 2027. GADĀ 
 
 NAP2027 iezīmē vīziju par Latviju kā zināšanu sabiedrību. Zināšanu sabiedrību raksturo 
attieksme pret izglītību kā vērtību, augsti izglītības iegūšanas rādītāji un mācīšanās mūža 
garumā, lielākās darbaspēka daļas nodarbinātība produktīvās un ar zināšanu radīšanu saistītās 
jomās, pētniecībā balstītu zināšanu izmantošana valsts, nevalstisko un privātā sektora 
organizāciju darbībā, lielākās sabiedrības daļas piekļuve informācijai, zināšanām un spēja to 
kritiski analizēt, informācijas un zināšanu organizēšana digitālā formātā un efektīvas sistēmas to 
pielietošanai, indivīdi un organizācijas, kas pastāvīgi izmēģina un ievieš jauninājumus savā 
darbībā. 
 
 Papildus NAP2027 noteiktajai vīzijai un stratēģiskajiem mērķiem, veidojot 
pamatnostādnes un redzējumu par izglītības attīstību līdz 2027. gadam, ņemtas vērā arī Latvijas 
izglītības nākotnes tendences, kas norādītas starptautisku organizāciju – OECD, UNESCO, 
Pasaules Ekonomikas foruma, ES un citu organizāciju – ziņojumos. 
 
 [1] Mācīšanās mācīties vērtība. Tā kā nākotni raksturo arvien straujākas un grūtāk 
prognozējamas pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā, mācīšanās mūža garumā un prasmju, 
zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība ir pamata 
nepieciešamība 21. gadsimtā. Paredzams, ka nākotnē cilvēki arvien biežāk mainīs savu 
nodarbošanos un darba vietu, tāpat mainīsies jau ierasto darbu saturs un darba procesi. Jau 
pašlaik viens nodarbinātais Eiropā savas dzīves laikā vidēji strādā vairāk nekā 10 dažādās 
darbavietās. Tāpat arī liela daļa no bērniem, kuri pašlaik uzsāk mācības pirmsskolā, strādās tādos 
darbos un tādos veidos, kādi pašlaik neeksistē. Jāņem vērā arī tas, ka sabiedrībai novecojoties, 
indivīdi darba tirgū būs aktīvi ilgāk un viņiem būs nepieciešams regulāri aktualizēt un atjaunot 
savas prasmes, zināšanas, attieksmes, lai saglabātu savu konkurētspēju. Tādējādi attiecībā uz 
mūžizglītību jo īpaši būtiska ir prasme mācīties un pašvadīta mācīšanās. Šīs prasmes ir jāattīsta 
jau no pirmsskolas vecuma8. Mūžizglītības kultūra un mūžizglītības iespējas ir pamats arī 
sabiedrības un indivīda drošumspējai, jo aizsargā no riskiem, kas saistīti ar nabadzību, 
diskrimināciju un nevienlīdzību sabiedrībā kopumā9. 
 
[2] Izglītības sistēmas atvērtība pieaugušajiem. Palielinoties sabiedrības mūža ilgumam un 
samazinoties dzimstības rādītājiem, lielākajā daļā OECD un ES valstu notiks būtiskas iedzīvotāju 
skaita un vecuma struktūras izmaiņas. Sabiedrības novecošanās liek pārdomāt tradicionālos 
izglītības veidus un pieejas un mudina izglītības iestādes veidot elastīgu izglītības piedāvājumu 
ar individuālu mācīšanās ceļu iespējām un inovatīvām mācību pieejām. Mūžizglītībai ir izšķiroša 
loma valstu cilvēkkapitāla un indivīdu prasmju un spēju stiprināšanā. Cenšoties noturēt 
darbaspēka produktivitāti un saglabāt konkurētspēju, daudzas OECD valstis ir veicinājušas 
mūžizglītības kultūru pieaugušo iedzīvotāju vidū, izmantojot politikas iniciatīvas, kas vērstas uz 
darba prasmju attīstību un uzturēšanu, profesionālās izglītības un DVB pieejamību 
pieaugušajiem10. Arī EK Prasmju programmas rekomendācija izglītības sistēmām ir veidot 
sistēmas, lai cilvēki varētu papildināt prasmes visa mūža garumā. 

 
[3] Tehnoloģiju un digitālo prasmju attīstība. Digitālās prasmes pēc to nozīmīguma tiek 
pielīdzinātas lasītprasmei un rēķināšanas prasmei, uzsverot, ka vismaz pamata līmenī tās ir un 
būs nepieciešamas ikvienam jebkurā darbības jomā. Turklāt digitālās prasmes ir svarīgas ne tikai 
profesionālajā vidē, bet arī ikdienas darbību veikšanā, ko nosaka vispārēja procesu un 
ekonomikas digitalizācija, t. sk. strauja dažādu e-pakalpojumu attīstība. Attiecībā uz digitālo 
prasmju attīstības līmeni un attīstības iespējām tuvāko nākotni iezīmē nevienlīdzība jeb t. s. 
“digitālā plaisa” starp dažādām sabiedrības grupām. Lai to novērstu, īpaša uzmanība jāpievērš 
grupām ar zemām digitālajām prasmēm vai nepietiekamām iespējām tās attīstīt (pieaugušie 
vecumā pēc 50, iedzīvotāji lauku reģionos u.c.)11.  

                                                           
8 Eiropas Savienības ziņojums “10 trends transforming education as we know it” (2019). Pieejams: 
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en   
9 UNESCO, Embracing a culture of lifelong learning: contribution to the Futures of Education initiative (2020). Pieejams: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374112  
10 OECD, Trends shaping education (2019). Pieejams: http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm  
11 http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm 

https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374112
http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm
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 Izglītības procesā digitāli mācību līdzekļi un rīki, kā arī mācīšanās tiešsaistē un attālināti 
kļūs par arvien ierastāku ikdienas praksi. Nākotnē paredzama arī arvien plašāka virtuālās 
realitātes tehnoloģiju izmantošana izglītībā, veidojot virtuālas klases, virtuālas laboratorijas, 
virtuālas tikšanās un diskusijas. Tādējādi mainīsies arī nepieciešamība pēc noteikta veida 
resursiem un infrastruktūras – būtiskāki par ieguldījumiem ēku attīstībā būs ieguldījumi 
telekomunikāciju, ātrdarbīga interneta platjoslas pieslēguma un digitālu rīku, resursu 
nodrošināšanā12.  
 Tehnoloģiju attīstība ietekmēs ne tikai izglītības procesu, bet arī izglītības sistēmas 
pārvaldību. Aktuāli kļūs mākslīgā intelekta un automatizācijas risinājumi gan izglītības sistēmas 
monitoringa, gan pārvaldības nolūkiem. Tāpat aktuāla kļūst tehnoloģiju izmantošana, kas 
nodrošina datu drošības pamatprincipu ievērošanu – datu integritāti, konfidencialitāti un 
pieejamību, piemēram, izglītības dokumentu digitalizācija, kas veicinās  izglītojamo mobilitāti, kā 
arī kvalifikāciju apliecināšana, salīdzināšana un atzīšana.  
 Covid-19 pandēmija ir paātrinājusi pasaules, t. sk. arī Latvijas, digitālo pārkārtošanos, gan 
akcentējot esošos izaicinājumus, gan norādot uz nākotnes attīstības iespējām. 
 
Attēls Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[4] Izmaiņas nodarbinātības struktūrā. Paredzams darbaspēka pieprasījuma kritums zemas 
kvalifikācijas profesijās un tādās profesijās, kur iespējams automatizēt rutīnas darbības. 
Visstraujākais darbavietu pieaugums gaidāms augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs, 
piemēram, IKT jomā un augstas kvalifikācijas profesijās, kā, piemēram, vadītāji, vecākie 
speciālisti (EM, 2018; Nedelkoska & Quintini, 2018). 
 Perspektīvas nākotnes profesijas primāri balstās uz t. s. “digitālajiem” un “cilvēciskajiem” 
faktoriem, proti, būs pieprasītas gan prasmes darbā ar datiem, mākslīgo intelektu, jaunām 
tehnoloģijām, gan arī prasmes, kas nodrošina veiksmīgu procesu pārvaldību un cilvēku 
mijiedarbību (aprūpes, tirgvedības, pārdošanas u. c. jomās)13. Aktuālas būs tādas prasmes kā 
radošums, problēmu risināšana, sarunu vadīšana, kritiskā domāšana, spēja strādāt komandā, 
empātija un emociju vadīšana, starpkultūru komunikācija un spēja pielāgoties, vadīt pārmaiņas. 
 EM 2020. gada ziņojumā par Latvijas tautsaimniecības attīstību14 prognozēts, ka līdz 
2027. gadam būs novērojams tāda darbaspēka pārpalikums, kas ir ieguvis vidējo vispārējo 
izglītību, pamatizglītību vai ir ar zemāku izglītības līmeni, un trūks darbaspēka ar profesionālo 

                                                           
12 IZM un OECD sadarbības projekta Latvijas Prasmju stratēģija ietvaros organizētā Nākotnēšanas semināra rezultāti. 
13 Pasaules Ekonomikas forums. Pieejams: https://www.weforum.org/agenda/archive/education/  
14 EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm (2020); 
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf 

https://www.weforum.org/agenda/archive/education/
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf
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vidējo izglītību, jo īpaši inženierzinātnēs un ražošanā15. Tāpat tiek prognozēts augstākās 
kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu deficīts (trūkums STEM virzienos 
var pieaugt līdz ~14 tūkstošiem). Vienlaikus tiek prognozēts augstākās kvalifikācijas speciālistu 
ar izglītību sociālajās, komerciālajās un humanitārajās zinātnēs pārpalikums – līdz 2027. gadam 
šajās jomās tas var pieaugt līdz ~17 tūkstošiem. 
 
[5] Efektīvāka izglītības – tautsaimniecības sadarbība. Lai arī ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 
Eiropā pašlaik ir visizglītotākais darbaspēks tās vēsturē (43% eiropiešu vecumā no 25 līdz 
39 gadiem ir augstākā izglītība; pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem tie bija aptuveni 33%), tajā 
pašā laikā joprojām ES valstu jauniešu vidū nav atrisināts bezdarba jautājums, jo īpaši jauniešiem 
ar zemām prasmēm. Tā ir satraucoša tendence – lai arī pastāv jauniešu bezdarbs, darba devēji 
norāda uz darbaspēka trūkumu un tautsaimniecības attīstības vajadzībām neatbilstošām 
jauniešu zināšanām un prasmēm. Šajā kontekstā aktuāla kļūst aktīva izglītības un 
tautsaimniecības sadarbība un atbalsts jauniešiem viņu karjeras veidošanā16.  
 Jāatzīmē, ka sistēmas mērogā uzsvars mainās no tā, vai un cik absolventu ir kādā no 
augstākās vai profesionālās izglītības programmām, uz to, kā nodrošināt, ka šo programmu 
absolventiem ir darbam nepieciešamās kompetences un ka viņi ir spējīgi vadīt savu profesionālo 
attīstību mainīgas vides apstākļos un turpināt mācīties.  
 
[6] Individualizēta pieeja. Nākotni raksturo pāreja no industriālajai ērai raksturīgās masu 
izglītības un standartizētas pieejas uz individuālās vajadzībās balstītiem izglītības 
pakalpojumiem. Zināšanu ekonomika balstās uz cilvēkkapitāla un tā produktivitātes attīstību, 
tādējādi aktuāla ir ikviena indivīda potenciāla, talantu un spēju pilnveide, ko savukārt vislabāk var 
nodrošināt individuāla pieeja nepieciešamo kompetenču apguvei. Lai varētu īstenot t. s. 
individualizētos mācīšanās risinājumus, ir nepieciešamas izmaiņas tajā, kā tiek organizēta un 
nodrošināta izglītība, tostarp īstenojot diferencētu mācīšanās pieeju un veidojot iespējas sekot 
ikviena indivīda sniegumam un tā progresam. Šajā ziņā būtiska loma ir datu un analīzes 
izmantošanai, lai varētu identificēt katra indivīda stiprās puses un izaicinājumus, noteikt galvenos 
izaugsmi ietekmējošos faktorus un efektīvākos risinājumus tālākai attīstībai. Tāpat 
individualizētas pieejas nodrošināšanai svarīga ir tehnoloģiju attīstība un pieejamība, kā arī 
digitālie resursi17. 
 
[7] Starpdisciplinaritāte. Mūsdienu sabiedrības izaicinājumi, kas ir saistīti ar vidi, veselību, 
sabiedrības procesiem, ekonomiku un citām sfērām, ir kompleksi, un to pilnvērtīgai izpratnei un 
risināšanai ir nepieciešama starpdisciplināra pieeja. Starpdisciplinaritāte ir būtisks resurss 
inovācijām. Tādējādi nākotnes izglītībai ir jāmeklē veidi, kā izglītībā efektīvi ieviest un attīstīt 
starpdisciplināru pieeju, kas ļauj pārkāpt mācību priekšmetu vai akadēmisku disciplīnu 
noteiktajām robežām un integrēt dažādus skatījumus uz pētāmo jautājumu. Viena no aktuālām 
starpdisciplinaritātes izpausmēm ir STEAM pieeja.  

 
[8] Plašāks izglītībā iesaistīto un ieinteresēto pušu loks. Mācīšanas un mācīšanās procesā 
iesaistās arvien plašāks dažādu ieinteresēto pušu loks – nevalstiskās organizācijas, privātais 
sektors, dažādas sabiedrības grupas u.c., lai piedāvātu daudzveidīgas mācīšanās iespējas, 
saturu un pieejas, resursus un tehnoloģijas. Tādējādi veidojas jaunas partnerības, sadarbības 
tīkli un formas starp izglītības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, starp publisko un privāto 
sektoru. Būtiska šajā ziņā ir mērķtiecīga sadarbība starp vispārējās, profesionālās un AI iestādēm, 
t. sk. attīstot koplietošanas resursus.  
 Tāpat izglītības vai pētniecības procesi un pati iestāde ir būtiska daļa no plašākas vietēja 
mēroga ekosistēmas – kopienas – nevis izolēta un atsevišķi funkcionējoša vienība. Šāds integrēts 
skatījums veido pamatu efektīvākai vietējās sabiedrības resursu izmantošanai izglītības 
nolūkiem, kā arī izglītības iestādēs radīto zināšanu pārnesi un izmantošanu vietējās sabiedrības 
labā. 

                                                           
15 Prognozētais iztrūkums pēc darbaspēka ar profesionālo vidējo izglītību 2027.gadā ir aptuveni 40 tūkst. Iztrūkums būs vērojams 
praktiski visās izglītības tematiskajās grupās, it īpaši inženierzinātnēs un ražošanā. Salīdzinot ar 2018. gada prognozēm, iztrūkums 
samazinājies par gandrīz 10 tūkstošiem (iepriekš ~38 tūkstoši 2027. gadā). 
16 Eiropas Savienības ziņojums “10 trends transforming education as we know it” (2019). Pieejams: 
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en   
17 OECD, Trends shaping education (2019). Pieejams: http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm 

https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
http://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm
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[9] Kompleksas izglītības pārvaldības sistēmas. OECD norāda uz tendenci, ka OECD valstu 
izglītības sistēmas kļūst arvien kompleksākas. To ir veicinājusi decentralizācija, datu un 
pierādījumu par indivīdu un izglītības iestāžu sniegumu pieejamība, arvien pieaugoša dažādu 
iesaistīto pušu interese un iesaistīšanās izglītības procesos. Kompleksas izglītības sistēmas 
pārvaldībai nākotnes kontekstā būtiska ir dalītas atbildības par izglītības rezultātiem stiprināšana, 
aktīvi iesaistot dažādas puses rezultātu monitoringā un atskaitīšanās sistēmā. Attiecības starp 
izglītībā iesaistītajiem sociālajiem un sadarbības partneriem mainās no hierarhiskām un 
kontrolējošām uz savstarpēji atkarīgām, papildinošām un pašregulējošām, kur būtiska ir 
uzticēšanās, kopīga vīzija, mērķu saskaņotība un skaidrība par visu iesaistīto pušu lomām un 
funkcijām. Kompleksas izglītības sistēmas pārvaldībai arvien būtiskāka ir stratēģiskā domāšana. 
Papildus ilgtermiņa redzējuma veidošanai svarīga ir arī inovāciju attīstības un pārneses kultūra, 
t. sk. politikas alternatīvu pārbaude kontrolētos eksperimentos, īstenoto politikas intervenču 
izvērtēšana u. c.18  
 
 Balstoties uz būtiskāko nākotnes tendenču pārskatu, ir iezīmēta Latvijas izglītības 
nākotnes vīzija, raksturojot universālas (uz visiem izglītības līmeņiem un veidiem attiecināmas) 
izmaiņas un aktuālos uzsvarus indivīda, izglītības iestādes, izglītības pakalpojuma un izglītības 
sistēmas līmenī. 

 

Indivīds 
 

• Ir ieinteresēts un motivēts mācīties un attīstīties mūža garumā. 
• Attīstītas pašvadītas mācīšanās prasmes. 
• Spēj kompleksi lietot iegūtās zināšanas, prasmes un paust attieksmes, 

risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās (ir kompetents). 
• Attīstītas caurviju prasmes, īpaši – digitālā kompetence, pilsoniskā 

līdzdalība. 
• Attīstītas rakstura iezīmes, vērtības, ieradumi, kas veicina personīgu, 

sabiedrības un apkārtējās vides ilgtspēju. 
• Mācās gan formālās, gan neformālās, gan ikdienējās izglītības veidā. 
• Var ātri un ērti atjaunot, papildināt un apgūt jaunas prasmes. 
• Ir pieejama individuāla snieguma progresa mērīšana un atbalsts. 
• Var veidot savu individuālu mācīšanās ceļu (izmantojot dažādus resursus). 
• Ir pieejams individualizēts atbalsts sava potenciāla īstenošanai un 

profesionālās attīstības plānošanai un virzīšanai. 
 

Izglītības 
iestāde 

• Nodrošina klātienes mācīšanos izglītības iestādē un saistītās vidēs 
(laboratorijas, uzņēmumi u. c.), attālinātu mācīšanos, mācīšanos tiešsaistē. 

• Iekļaujoša un atvērta dažādām izglītojamo grupām (t. sk. pieaugušajiem). 
• Ir multifunkcionāla (mācīšanās un attīstības vieta dažādām grupām u. c.). 
• Aktīvi iesaista un sadarbojas ar vietējo kopienu, pašvaldību, efektīvai un 

koordinētai resursu izmantošanai un zināšanu pārnesei. 
• Sadarbojas ar darba devējiem, uzņēmējiem. 
• Ir “organizācija, kas mācās”. 
• Ir jaunu zināšanu, inovāciju radīšanas vieta, ideju inkubators. 
• Ir ar tālredzīgu un stratēģisku skatījumu (aktīvi sadarbojoties ar dibinātāju). 
• Ir aktīvā sadarbības tīklā ar citām iestādēm. 

 

Izglītības 
pakalpojums 

• Mūsdienīgs un aktuāls (tiek ņemtas vērā aktuālās tendences darba tirgū un 
sabiedrībā, kā arī pētniecībā, balstīts uz prognozēm par prasmju pilnveides 
un pārkvalifikācijas vajadzībām). 

• Kvalitatīvs (noteikti standarti, salīdzinājums, novērtējums). 
• Ar starpdisciplināru pieeju, veiksmīgi apvienojot STEM un humanitārās un 

citas zinātnes. 
• Orientācija uz konkrētiem sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem. 

                                                           
18 OECD, Governing Education in A Complex World (2016). Pieejams: https://www.oecd.org/education/governing-education-in-a-
complex-world-9789264255364-en.htm  

https://www.oecd.org/education/governing-education-in-a-complex-world-9789264255364-en.htm
https://www.oecd.org/education/governing-education-in-a-complex-world-9789264255364-en.htm


15 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam I PROJEKTS 

• Daudzveidīgs; tiek piedāvāts dažādās vidēs, veidos un izmantojot dažādas 
platformas (jaukta tipa mācīšanās, virtuālās realitātes iespējas, attālināta 
mācīšanās, mācīšanās darba vietā u. c.). 

• Ir elastīga sistēma izglītības turpināšanai, identificējot iepriekš iegūto 
izglītību un prasmes. 

• Ātri, ērti un viegli pieejams papildu zināšanu, prasmju apgūšanai, 
atjaunošanai (modularizācija). 

• Pielāgots indivīda vajadzībām, spējām, prasmēm, iepriekšējai pieredzei. 
 

Izglītības 
sistēma 

• Pārmaiņām adaptēties spējīga, gatava proaktīvi reaģēt uz krīzēm, 
neparedzētām situācijām. 

• Tiek īstenota stratēģiska, ilgtermiņa domāšana un pieejas. 
• Regulāri un mērķtiecīgi tiek vērtēta sistēmas funkcionēšana, izmantojot t. s. 

lielos datus. 
• Jo īpaši uzmanība tiek pievērsta izglītības kvalitātes monitoringam un 

izglītības kvalitātes vadībai, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un 
stiprinot izglītības iestāžu dibinātāju līdzatbildību. 

• Ir kompetenta, spēcīga pārvaldība un vadība. 
• Izglītības politikas risinājumi tiek balstīti pētniecībā, pierādījumos, datos. 
• Izglītības politika ir orientēta uz lietotāju. 
• Tiek izmēģinātas izglītības politikas alternatīvas, eksperimentēts, izvērtētas 

intervences un noteikti efektīvi sistēmiski risinājumi. 
• Tiek ieguldīts ilgtermiņa izglītības sistēmas risinājumos un reformās. 
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4.ESOŠĀS SITUĀCIJAS UN BŪTISKĀKO IZAICINĀJUMU RAKSTUROJUMS 
 

Izvirzot galvenos risināmos izglītības attīstības jautājumus 2021.–2027. gadam, izvērtēta 
statistiska informācija par pašreizējo Latvijas izglītības situāciju, analizēti nacionāla mēroga 
pētījumi un novērtējumi, piemēram, IAP 2014.–2020. gadam īstenošanas starpposma 
novērtējums19, starptautiskas rekomendācijas, kas ietvertas OECD Latvijas Prasmju stratēģijā, 
kā arī iegūtie dati, Latvijai piedaloties starptautiski salīdzinošos OECD, IEA un EK pētījumos. 
 
Vispārīga informācija par Latvijas izglītības sistēmu 
 

Latvijas izglītības sistēma ir cieši saistīta ar valsts demogrāfiju un ekonomiku. Atbilstoši 
CSP datiem 2013. gada sākumā Latvijā bija 2,02 milj. iedzīvotāju un tika prognozēta turpmāka 
iedzīvotāju skaita samazināšanās; ko veicina negatīvs dabiskais iedzīvotāju skaita pieaugums un 
samērā augsts emigrācijas līmenis. 2020. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,908 milj. iedzīvotāju jeb 
par 6% mazāk20. Demogrāfiskie procesi tieši atspoguļojas darbaspēka piedāvājuma tendencēs: 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinās kopš 2008. gada; laikā no 2008. līdz 2019. gadam 
samazinājums sasniedza 172,1 tūkst., un 2019. gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir 
sarucis par 10,9 tūkst21. Latvijas IKP attīstību un prognozes 2020. gadam un 2021. gadam būtiski 
ietekmē neziņa par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz norisēm Latvijas un pasaules 
tautsaimniecībā. Gan iedzīvotāju skaita samazināšanās, gan Covid-19 sekas ekonomikas 
attīstībā ir jāņem vērā, vērtējot izglītības sistēmas raksturlielumus un plānojot izglītības attīstību. 

Salīdzinot 2013./2014. m. g. ar 2018./2019. m. g., ir palielinājies pirmsskolas izglītības 
iestāžu skaits – 2013./2014. m. g. – 617 un 2018./2019. m. g. – 634 pirmsskolas izglītības 
iestādes. 2018./2019. m. g. pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 99 177 audzēkņi (59 184 
bija 1,5 – 4 gadus veci, bet 39 993 – 5 un vairāk gadus veci). 2018./2019. m. g. 79% no 
pirmsskolas izglītības iestādēm bija pašvaldības līdzekļu finansētas.  

Vispārējā izglītībā vispārizglītojošās dienas skolas ir samazinājušās no 807 
2013./2014. m. g. uz 716 skolām 2018./2019. m. g. No 716 skolām divas bija valsts budžeta 
līdzekļu finansētas, 661 – pašvaldības un 53 – privātu līdzekļu finansētas. Neklātienes un 
tālmācības izglītību piedāvāja 24 izglītības iestādes. 

2018./2019. m. g. vispārizglītojošās dienas mācību programmas apguva 205 072 skolēni, 
to skaits bija audzis salīdzinājumā ar 197 863 skolēniem 2013./2014. m. g. 

2018./2019. m. g. vispārējās izglītības dienas mācību iestādēs strādāja 28 464 pedagogi, 
un 88% no kopējā pedagogu skaita bija sievietes. Atbalsta personāls bija 2 951 darbinieks. 
Pedagogu skaits vecuma grupā līdz 50 gadiem bija 57%, savukārt pedagogi vecuma grupā virs 
50 gadiem – 43% no kopējā pedagogu skaita.  

2018./2019. m. g. interešu izglītības programmas īstenoja 898 izglītības iestādes 
(pārsvarā skolas un bērnu un jauniešu iniciatīvu centri), un tajās reģistrēti 231 420 dalībnieki, kuri 
prasmes un zināšanas apguva 6 884 interešu izglītības skolotāju vadībā. Bērnu un jauniešu 
līdzdalība interešu izglītības programmās pa jomām 2018./2019.  m. g. – aptuveni 58% bērnu un 
jauniešu bija iesaistīti ar kultūrizglītību saistītās interešu izglītības programmās, 20% – sporta, 5% 
– tehniskās jaunrades (t. sk. STEM), 3% – vides izglītības, 14% – citās programmās.  

2019./2020. m. g. Latvijā bija 100 mazākumtautību izglītības iestādes, kas īstenoja 
izglītības programmu mazākumtautības valodā  (mācībvaloda: krievu (90) , poļu (4), ukraiņu (1), 
baltkrievu (1), ivrits (2), lietuviešu (1); igauņu (1)). 56 divplūsmu skolas, kas īstenoja izglītības 
programmu gan latviešu, gan arī  krievu valodā. 11 privātās izglītības iestādes – izglītības 
programmu krievu valodā, 8  privātās izglītības iestādes – izglītības programmu gan latviešu, gan 
arī krievu valodā. Mazākumtautību skolēnu skaits 2019./2020. m. g. ir 56 279 skolēni (26,2% no 
kopējā skolēnu skaita; visi skolēni kopā – 214 521). 

                                                           
19 Informatīvais ziņojums „Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma 
novērtējumu” (2019). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468938 
20

 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2694-iedzivotaju-skaita-izmainas-

latvija-2019 
21 CSP; EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (2020), 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2694-iedzivotaju-skaita-izmainas-latvija-2019
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2694-iedzivotaju-skaita-izmainas-latvija-2019
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  2018./2019. m. g. Latvijā kopumā bija 54 speciālās izglītības iestādes, kurās mācījās 5 
708 izglītojamie. Savukārt 47 vispārējās izglītības iestādēs, kurās atvērtas speciālās klases, 
pamatizglītību apguva 1 475 izglītojamie. 

2013./2014. m. g. profesionālo vidējo izglītību kopumā ieguva 31 055 audzēkņi, 
2018./2019. m. g. audzēkņu skaits bija samazinājies līdz 27 161 audzēknim jeb par 13%. Tajā 
pašā laikā PII audzēkņu proporcija, kuri mācās profesionālās izglītības programmās attiecībā pret 
vidējās vispārējās izglītības programmām, ir pieaugusi.  

Kopš 2014. gada ir notikusi profesionālās izglītības iestāžu (t. sk. pašvaldības padotības 
izglītības iestāžu) tīkla optimizācija un pilnveide. Tās rezultātā IZM padotības izglītības iestāžu 
skaits samazinājās no 38 (2012./2013. m. g.) uz 21 izglītības iestādi 2018./2019. m. g. KM resorā 
2018./2019. m. g. profesionālo izglītību varēja iegūt 10 PII, salīdzinot ar 14 iestādēm 
2014./2015. m. g. Savukārt 2018./2019. m. g. profesionālo izglītību kopumā piedāvāja 59 PII 
(t. sk. koledžas). 2018./2019. m. g. strādāja 3 797 pedagogi 5 624 pedagoģiskajos amatos, t. sk. 
56 pedagogi atbalsta personāla amatos. 

2018./2019. studiju gadā augstākās izglītības sistēmā bija 54 izglītības iestādes: sešas 
universitātes, 21 augstskola un akadēmija, 19 koledžas, sešas augstskolu aģentūras un divas 
ārvalstu augstskolu filiāles, kurās studēja 80 355 studenti. No AI studējošiem maģistra studiju 
programmās studēja 17% studentu, kā arī 7% augstākā līmeņa profesionālajās programmās, kas 
pielīdzināmas maģistra līmeņa programmām, savukārt 3% – doktora studiju programmās. Kopš 
2013. gada novērojams nemainīgs absolventu doktoru skaita kritums. No visiem studējošiem 
valsts augstskolās un koledžās par valsts budžeta līdzekļiem pamata studijās studēja 29% 
studentu un augstākā līmeņa studijās 13% studentu. Latvijas valsts augstskolās kopumā 
svešvalodās studēja 6 366 studējošie, juridisko personu dibinātās augstskolās – 9 204 un 
juridisko personu dibinātās koledžās – 392 studējošie.   

2018./2019. studiju gadā no valsts augstskolās strādājošiem akadēmiskais personāls bija 
5 136 darbinieki, no kuriem 82% augstskola bija pamatdarbavieta vieta. No valsts augstskolu 
akadēmiskā personāla, kam augstskola ir pamatdarbs, jaunāki par 30 gadiem bija 6%, lielākais 
īpatsvars strādājošo bija vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem (attiecīgi 
26% un 24%), 16% bija vairāk nekā 64 gadus veci. Latvijas AI ir ievērojams sieviešu īpatsvars – 
55% no kopējā akadēmiskā personāla skaita pamatdarbā. 
  Saskaņā ar Darba spēka apsekojumu, kas ir saistošs ES valstīm, iedzīvotāju (25–64 g. v.) 
īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā četru nedēļu laikā pirms aptaujas, 2019. gadā 
bija 7,4% (2014. gadā – 5,6%). Aktīvāk mācībās piedalījušies jaunie pieaugušie (25–34 g. v.) – 
13,% (2014. gadā – 10,4%). Turpretim pirmspensijas vecuma iedzīvotāju dalība bija ievērojami 
zemāka – tikai 3,4% 55–64 g. v. bija iesaistīti mācībās (2014. gadā – 2,2%). Vīrieši mazāk 
iesaistījās mācībās nekā sievietes – 5,4% un 9,3% attiecīgi (2014. gadā – 4,9% un 6,3%). 

Savukārt aplūkojot pieaugušo aktivitāti izglītībā 12 mēnešu posmā (2016), redzams, ka 
47,5% aptaujāto (2011. gadā – 32,4%) ir mācījušies formālajā izglītībā un/vai piedalījušies 
neformālās izglītības pasākumos. Dalība izglītības aktivitātēs galvenokārt bija saistībā ar darbu 
(83,1%), lai uzlabotu savas darba prasmes un veicinātu karjeras iespējas. 52,5% respondentu 
nepiedalījās izglītības aktivitātēs.  

Detalizēts izglītības sistēmu raksturojošo statistisko raksturlielumu apraksts pieejams 
pamatnostādņu 2.pielikumā. 
 
Būtiskākie izaicinājumi 
[1] Nepietiekama pedagoga profesijas konkurētspēja.  

 Pedagoga profesijai ir salīdzinoši zems prestižs – TALIS 2018 aptaujā salīdzinoši neliels 
skolotāju skaits (23%) norāda, ka „piekrīt” vai „pilnīgi piekrīt”, ka viņu profesija tiek novērtēta 
sabiedrībā.  

 Tāpat liela daļa izglītības jomas absolventu augstākajā izglītībā (2017. gadā – 604 augstskolu 
absolventi) kā savu darba vietu neizvēlas izglītības iestādi22. Tajā pašā laikā IZM 2019. gada 

19. augustā veiktās aptaujas23 rezultāti liecina, ka 2019./2020. m. g. sākumā Latvijā kopā izglītībā 

                                                           
22 Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas statistikas gadagrāmata 2018. Skat. sadaļu “Izglītība un kultūra”, 7.11. “Studenti 
augstskolās un koledžās pa izglītības tematiskajām grupām akadēmiskā gada sākumā”. Pieejams: 
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/285-latvijas-statistikas-gadagramata-2018. 
23 Ministrija 2019. gada 19. augustā aptaujāja 87 pilsētu un novadu izglītības pārvaldes. Tika noskaidrots, ka 21 novadā saskaņā ar 
izglītības pārvalžu sniegto informāciju vakanču nav.  

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/285-latvijas-statistikas-gadagramata-2018
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/285-latvijas-statistikas-gadagramata-2018
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/285-latvijas-statistikas-gadagramata-2018
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bija ap 740 vakancēm (ap 500 pilnas slodzes vakanču). Rīgā aptuveni 361 vakance. Visvairāk 
vakanču bija pirmsskolas, matemātikas, sākumskolas, latviešu valodas un angļu valodas 
pedagogiem.  

 Būtisks 
prestižu 
veidojošais 
aspekts ir 
atalgojums. 
Oficiāli 
skolotāju 
algu un citu 
augstākās 
izglītības 
programmu 
beidzēju 
algu 
savstarpēja 
attiecība ir 
samērā 
augsta 
(OECD), 
taču 
salīdzinoši 
lielais ēnu ekonomikas apjoms nozīmē, ka faktiskā attiecība, iespējams, ir daudz zemāka24. Tāpat 
salīdzinoši mazais skolēnu skaits (vidēji) klasē palielina izglītības izmaksas, jo attiecīgajam 
skolēnu skaitam vajag vairāk skolotāju25. 
 
[2] Vāja pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze. 

 Latvijā skolotāju vidējais vecums ir 48 gadi (OECD valstu vidējais rādītājs – 44 gadi); pedagogi 
vecuma grupā virs 50 gadiem – 43% no kopējā pedagogu skaita (IZM dati). 

 Lai arī Latvijas skolās ienāk 
jaunie skolotāji, apmēram 13% 
Latvijas skolotāju darba stāžs ir 
1–5 gadi. Jaunie skolotāji aiziet 
no skolām, proti, ar darba stāžu 
6–10 gadi vairs ir tikai 6,5% 
skolotāji un ar darba stāžu 11–
15 gadi – ap 8% skolotāju 
(TALIS 2018). Iespējamie 
iemesli – neatbilstoša atlase 
augstskolā, psiholoģiskā 
nepiemērotība profesijai, 
nepietiekams atbalsts no 
skolas26. 

 Latvijā 38% skolotāju 
norāda, ka vēlētos pamest profesiju tuvāko piecu gadu laikā (OECD valstīs vidēji 25%). Turklāt 
Latvijā 26% skolotāju 50 gadu vecumā un jaunāki vēlētos pamest profesiju tuvākajos piecos 
gados (OECD valstīs vidēji 14%). Darba pamešanai ir tālejošas sekas – tā ietekmē skolēnu 

                                                           
24 Saskaņā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā ēnu ekonomikas indeksu ēnu ekonomikas apjoms 2018. gadā bija 24,2 % 
no IKP, un 43,5 % no tā veidoja aplokšņu algas; no EK Izglītības un apmācības pārskata (2019), 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-latvia_lv.pdf  
25 OECD ziņojums Education at a Glance: OECD Indicators: Latvia (2019); https://www.oecd.org/education/education-at-a-
glance/EAG2019_CN_LVA_Latvian.pdf  
26 IPI, Starptautiskā mācību vides pētījuma OECD TALIS 2018 rezultāti: skolotāji un skolu direktori – kvalifikācija, nodarbinātība un 
slodze, darbā ievadīšana un profesionālā pilnveide (2019); 
https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/TALIS2018ZinojumsB.pdf 
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-latvia_lv.pdf
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_LVA_Latvian.pdf
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_LVA_Latvian.pdf
https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/TALIS2018ZinojumsB.pdf
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sasniegumus, negatīvi ietekmē skolas klimatu un mācību programmu īstenošanu, nepieciešami 
ātri finansiāli un organizatoriski risinājumi trūkstošo skolotāju aizstāšanai (TALIS 2018)27. 

 Nav pietiekami izmantots profesionālās sadarbības potenciāls – TALIS 2018 akcentē, ka 
skolotāju profesionālā sadarbība, kas ietver lielāku pedagogu savstarpējo atkarību, veido 
inovatīvas un efektīvas mācīšanas pamatu. Latvijā 12% skolotāju ziņo par dalību profesionālajā 
sadarbībā vismaz reizi mēnesī (OECD valstu vidējais rādītājs 21%) un 17% tikpat bieži mācību 
darbu organizē komandās (OECD valstu vidējais rādītājs 28%)28. 

 Akadēmiskā personāla kvalitatīvu un kvantiatīvu atjaunotni ietekmē atšķirīga doktorantūras 
kvalitāte dažādās augstskolās, kā arī mazs doktora grāda ieguvēju skaits. Kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas 1990. gadā, doktora līmeņa augstākā izglītība attīstījusies galvenokārt 
augstskolu iekšienē. Atsevišķām augstskolām ir zema pētnieciskā kapacitāte, un daudzām 
doktora studiju programmām trūkst starptautiskās konkurētspējas.  

 
[3] Mūsdienu vajadzībām nepietiekami atbilstošs izglītības piedāvājums. 

 Profesionālajā izglītībā – lai arī kopējais vidusskolas līmeņa profesionālās izglītības 
programmās uzņemto audzēkņu skaits 2017. gadā ir palielinājies par 13%, salīdzinot ar 
2016. gadu, un sasniedz 38,6%, tomēr tas ir zemāks nekā vidējais rādītājs ES – 47,8%. Zemā 
interese skaidrojama ar pagātnes stereotipiem, profesionālajā izglītībā ieviesto reformu ietekmes 
nobīdi laikā, skolēnu zināšanām un izpratni par darba tirgus perspektīvām u.c. Tāpat ir 
nepietiekams skaits profesionālās izglītības pedagogu, kas ir cieši saistīti ar darba vidi; 
ierobežojošie faktori – eksperts no darba vides, bez pedagoģiskās izglītības var mācīt tikai 360 
stundas gadā, kā arī piedāvātais atalgojums nav pietiekami motivējošs nozares ekspertiem. 

 Vispārējā izglītībā – lai arī OECD PISA 2018 dati par 15 gadus vecu skolēnu kompetenci 
lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs parāda, ka Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi lasīšanā 
(479 punkti) ir nedaudz zemāki par OECD valstu vidējo rezultātu (487 punkti); vidējie sasniegumi 
matemātikā (496 punkti) ir augstāki par OECD valstu vidējo līmeni (489 punkti); vidējie 
sasniegumi dabaszinātnēs (487 punkti) atbilst OECD valstu vidējam līmenim (489  punkti), tomēr 
Latvijas skolēnu ar augstiem sasniegumiem īpatsvars gan dabaszinātnēs, gan matemātikā, gan 
lasīšanā ir zemāks par OECD valstu vidējo rādītāju; tas signalizē par nepieciešamību vairāk 
attīstīt spēju iedziļināties un analizēt daudzveidīgu informāciju, piedāvāt risinājumus nestandarta 
situācijām, kas ir mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības uzdevums. 
 

 
 
 

                                                           
27 Pieejams: https://izm.gov.lv/images/aktualitates/2020/TALIS_CN_2018_II_LV.PDF 
28 https://izm.gov.lv/images/aktualitates/2020/TALIS_CN_2018_II_LV.PDF 
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 Nepietiekami plašs un daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums atbilstoši izglītojamā 
interesēm un izglītības vajadzībām – interešu izglītības programmas pamatā tiek veidotas, 
turpinot līdzšinējo piedāvājumu un balstoties uz pieejamiem resursiem, tādējādi netiek pietiekami 
apzinātas izglītojamo vēlmes, intereses un vajadzības, un nodrošināts daudzveidīgs piedāvājums 
atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu, kā arī citu 
organizāciju un iestāžu piedāvājuma koordinācija pašvaldību ietvaros nav pietiekama, pilnvērtīgi 
netiek izmantotas sadarbības iespējas, lai nodrošinātu izglītojamiem pēc iespējas daudzveidīgas 
programmas dažādos apguves līmeņos. Esošais interešu izglītības finansēšanas modelis 
nestimulē piedāvājuma pilnveidi un sadarbības attīstību interešu izglītībā iesaistīto institūciju 
starpā. 

 Augstākajā izglītībā – augstākās izglītības neto finanšu atdeve, salīdzinot ar citām OECD 
valstīm, ir relatīvi zema, jo īpaši vīriešiem. Turklāt nodarbinātības rādītājs 25–34 g. v. vīriešiem 
ar vidējo izglītību sasniedz 88%, kas ir tikai par 4 procentpunktiem mazāk nekā vīriešiem ar 
augstāko izglītību šajā vecuma grupā (92%)29. 

 Pieaugušo izglītībā – kvalitātes nodrošināšana pieaugušo neformālajā izglītībā pašlaik ir 
decentralizēta. OECD norāda uz šādas decentralizētās pieejas negatīvajām sekām, piemēram, 
pakalpojumu sniedzēju skaita palielināšanās ar atšķirīgu pakalpojuma kvalitāti, kā arī 
gadījumiem, kad pakalpojumu sniedzēji darbojas vispār bez licences30. 

 Pilsoniski aktīva un līdzdalīga sabiedrība ir nozīmīgs izglītības rezultāts. Dati parāda, ka 
skolēnu pilsoniskās kompetences līmenis Latvijā ir zemākais starp Baltijas jūras reģiona valstīm31. 
 
[4] Nepietiekami iekļaujoša un sociāli emocionāli droša vide izglītības iestādēs 

 Latvijā līdzīgi kā 
OECD valstīs vidēji 
skolēnu apmierinātības 
līmenis ar dzīvi, 
salīdzinot PISA 2015 
un PISA 2018, ir 
samazinājies (statistiski 
nozīmīgi). Augstāka 
apmierinātība ar dzīvi ir 
zēniem un skolēniem ar 
augstāku SES. Latvijā 
vairāk ar dzīvi 
apmierināti ir skolēni, 
kuriem ir augstāka 
piederības sajūta savai 
skolai, kuri ir orientēti uz sadarbību, vairāk izjūt skolotāju atbalstu un atgriezenisko saiti, mācās 
skolās ar labāku disciplināro klimatu un mazāk izjūt citu skolēnu pāridarījumus. Saskaņā ar PISA 
2018 skolēnu aptaujas datiem Latvijas 15–gadīgie skolēni ieņem augstāko vietu starp OECD un 
ES valstīm skolēnu pāridarījumu ziņā (izsmiešana, fiziski pāridarījumi u. tml.). Latvijā līdzīgi kā 
OECD vidēji pāridarījumi biežāk sastopami skolās ar zemāku vidējo SES un lauku skolās, 
salīdzinot ar pilsētas skolās. 

 Nav pieejams pietiekams atbalsta personāls pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs, jo īpaši aktuāla ir skolotāja logopēda, izglītības psihologa un pedagoga palīga 
pieejamība32. Piemēram, izglītības psihologa likme šobrīd tiek plānota uz 603 izglītojamajiem, 
savukārt speciālā pedagoga likme uz 1186 izglītojamajiem. Skolotājs logopēds ir galvenokārt 
nodrošināts izglītojamajiem 1.–6. klasē, plānojot vienu likmi uz 303 izglītojamiem, tomēr skolotāja 
logopēda atbalsts ir nepieciešams jau pirmsskolā, kā arī pēc tam visā vispārējās izglītības ieguves 
procesā33. 

                                                           
29 OECD ziņojums Education at a Glance: OECD Indicators: Latvia (2019); https://www.oecd.org/education/education-at-a-
glance/EAG2019_CN_LVA_Latvian.pdf 
30

 OECD Prasmju stratēģijas ziņojums (2019). 
31 International Association for Evaluation of Educational Achievement – ICCS 2016 pētījuma rezultāti. 
32 Pieejams: https://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/IZMiepirkumamLUPPMFgalaparskats08122017.pdf 
33 Saskaņā ar VIIS datiem uz 2019.gada 15.oktobri par 2019./2020.m.g. atbalsta personāla pieejamību pašvaldību pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs. 
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[5] Nevienlīdzīgas izglītības iespējas starp pilsētām un laukiem 

 OECD PISA pētījumi norāda, ka Latvijā aptuveni puse lauku skolu ietilpst grupā ar zemu SES 
un praktiski nav skolu ar augstu SES. Skolas ar augstu SES ir koncentrētas pilsētās, lielākā daļa 
Rīgā.Turklāt Latvijā skolas SES daudz vairāk ietekmē skolēna rezultātus kā skolēna SES. 
Skolēnu snieguma atšķirības starp skolām ar dažādu SES Latvijā ir statistiski nozīmīgas. OECD 
PISA 2018 rezultāti norāda uz pārējo Latvijas skolu snieguma pazemināšanos attiecībā pret 
Rīgas skolu vidējā snieguma rādītāju (503 punktiem). Lasīšanā, kas bija PISA 2018 padziļinātais 
fokuss, starpība ir pieaugusi līdz 30 punktiem pret pārējo pilsētu skolām un 50 punktiem pret lauku 
skolām. Tas liek secināt, ka iepriekšējos PISA pētījumos uzrādītās tendences turpinās un 
atšķirības starp Rīgas skolām un pārējām Latvijas skolām, it īpaši tām, kas atrodas laukos, turpina 
pieaugt. Latvijā skolēnu sasniegumi Rīgā un pilsētās ir ievērojami labāki par viņu vienaudžu 
sasniegumiem lauku skolās, turklāt vislabākie sasniegumi ir valsts ģimnāzijās, tām seko 
ģimnāzijas, sliktāki sasniegumi ir vidusskolās un vēl sliktāki – pamatskolās (OECD PISA 2018, 
IPI ziņojums, 2019). 

 Mācības priekšlaicīgi pametušo īpatsvars ir būtiski atšķirīgs pilsētās un laukos. 2018. gadā tie 
ir 6,2% pilsētās un 13,4% laukos. Šī tendence ir stabila un negatīvi ietekmē arī iedzīvotāju 
turpmāko dalību izglītības aktivitātēs mūža garumā. 

 
[6] Zema motivācija un iesaistīšanās pieaugušo izglītībā 

 Iespējamība, ka pieaugušie Latvijā regulāri atjaunina savas zināšanas un prasmes, 
iesaistoties pieaugušo izglītībā, saskaņā ar Eurostat 2019. gada datiem ir mazāka nekā vidēji ES. 
Tikai 7,4 % pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem Latvijā pēdējo četru nedēļu laikā ir bijuši 
iesaistīti mācībās. Kaut arī salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu dalība palielinājās no 
5,6% 2014. gadā līdz 7,4%, tā paliek zemāka par ES vidējo līmeni – 11,3 %, gan par valsts 
izvirzīto mērķi 2020. gadam – 15 %. Primāri tas skaidrojams ar zemu motivāciju – saskaņā ar 
Pieaugušo izglītības apsekojuma datiem 35,1% no aptaujātajiem respondentiem nepiedalījās 
pieaugušo izglītībā un negribētu piedalīties, savukārt no tiem, kuri piedalījās – 23,7% uzskatīja, 
ka mācības viņiem nav nepieciešamas. 

 Latvijā darba devēju izdevumi darbinieku mācībām, salīdzinot ar citām ES valstīm, ir zemi, par 
to liecina mācību izdevumu īpatsvars no visām darbaspēka izmaksām uzņēmumos – Latvijā tas 
ir 0,8%, ES vidēji – 1,7%, un, piemēram, Dānijā – 2,7%, vai Francijā – 2,5%. Vienlaikus 48,7% 
pašvaldību netiek paredzēti mērķēti pašvaldības budžeta līdzekļi pieaugušo izglītības 
īstenošanai34. 

 
 

 

 
[7] Darba tirgū pieprasītu prasmju trūkums 

 Latvijas salīdzinoši zemā produktivitāte tiek minēta kā valsts ekonomisko attīstību kavējošs 
faktors gan EK, gan OECD, gan arī Latvijā veiktos pētījumos un izvērtējumos. Turklāt, Latvijā ir 

                                                           
34 Izvērtējums “Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums” (BIIS, 2020) 
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vērojamas būtiskas atšķirības starp produktivitāti dažādos reģionos. EK 2019. gada ziņojumā par 
Latviju norāda, ka Rīgas reģionā produktivitāte ir 74% no ES vidējā, bet, piemēram, Latgalē tikai 
38% no ES vidējā. Produktivitātes rādītājiem ir cieša saistība ar pieprasījumu pēc inovācijām 
tautsaimniecības attīstībai, kas arī ir nepietiekams. Kā galvenie iemesli tiek minētas 
nepietiekamas uzņēmēju un darbaspēka prasmes, it īpaši, digitālajās tehnoloģijās un citās 
augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās. 

 Vairāk nekā divas trešdaļas darba devēju ziņo, ka prasmju trūkums ir ievērojams šķērslis 
ilgtermiņa investīciju lēmumiem (EIB, 2017). Šis trūkums ir īpaši akūts STEM un veselības 
aizsardzības jomās35. 

 Tāpat būtisks ir IKT speciālistu trūkums darba tirgū. Lai arī Latvija ir palielinājusi augstskolu 
absolventu īpatsvaru IKT jomā (4,8% no visiem absolventiem) un ievērojami pārsniedz ES vidējo 
rādītāju (3,5% no visiem absolventiem), darba tirgū nav pietiekami daudz IKT speciālistu – 
saskaņā ar DESI datiem IKT speciālisti veido mazāku darbaspēka īpatsvaru (Latvijā – 2,3%) nekā 
pārējā ES (3,7 % ES kopumā). Tāpat 56% uzņēmumu, kas pieņēma darbā vai mēģināja pieņemt 
darbā IKT speciālistus, ir ziņojuši par grūtībām aizpildīt vakances. Tajā pašā laikā ieguldījumi IKT 
prasmju attīstībā darba vietā ir zemi – tikai 11 % uzņēmumu nodrošina darbiniekiem mācības, 
kas vērstas uz IKT prasmju pilnveidošanu un uzlabošanu, un šis skaitlis ir ievērojami zemāks par 
ES vidējo rādītāju (23 %). 
 
 [8] Nepietiekamas digitālās 
prasmes sabiedrībā 

 Latvijas līmenis gan 
digitālo pamatprasmju, gan 
padziļinātu digitālo prasmju 
ziņā ir krietni zemāks par ES 
vidējo rādītāju. Tikai 43% 
Latvijas iedzīvotāju ir digitālās 
pamatprasmes (ES kopumā – 
58%), un padziļinātu prasmju 
aspektā plaisa starp Latviju 
un citām ES valstīm ir vēl 
lielāka36. Turklāt digitālās 
prasmes trūkst arī jauniešiem 
vecumā no 16 līdz 24 gadiem 
(Latvijas rādītāji ir zem ES 
vidējiem rādītājiem)37. 
 
[9] Nepilnīga datu 
pārvaldība38 un izglītības 
kvalitātes vadība izglītības iestāžu un nacionālā līmenī 

 Izglītības iestāžu dibinātājiem un to pārstāvjiem vēl aizvien ir krasi atšķirīga izpratne par viņu 
lomu izglītības kvalitātes nodrošināšanā39. Tiek veikta gan pilnīga kontrole par katru izglītības 
iestādē notiekošu procesu, nerespektējot izglītības iestāžu vadītāju tiesības īstenot savu darbu 
saskaņā ar amata aprakstu, gan tieši pretēji – pilnas atbildības par izglītības iestādes resursiem 
un infrastruktūru deleģēšana izglītības iestādes vadītājam, pat ja lēmumu pieņemšana šajos 
jautājumos nav izglītības iestādes vadītāja kompetence. Ļoti atšķirīgas ir arī dibinātāju iespējas 
un izpratne par metodiskā, finansiālā u. c. atbalsta nodrošināšanu un dibinātāja pienākumiem 
atbalsta sniegšanā. Ir arī atšķirības starp valsts un pašvaldību izglītības iestāžu dibinātāju 
kompetenci un privāto izglītības iestāžu dibinātāju izpratni par tiesiskuma un izglītības kvalitātes 

                                                           
35 OECD Prasmju stratēģija (2019). 
36 Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2020. gada ziņojums Latvija,  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/latvia  
37 Eurostat (2020), https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-
1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new  
38 Datu pārvaldība ir  jēdziens, kas aptver tehnoloģiju, procesu un cilvēkresursu jautājumus, fokusējoties gan uz datu pieejamību, 
gan uz datu kvalitāti un drošību, gan arī datu izmantošanu lēmumu pieņemšanā.  
39 Balstoties uz IKVD intervijām ar izglītības iestāžu vadītājiem, īstenojot izglītības iestāžu, izglītības programmu un izglītības iestāžu 
vadītāju novērtēšanu; laika periods: 2018.-2020.gads. 

Avots: DESI, 2020 

Attēls Nr. 8 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/latvia
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new


23 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam I PROJEKTS 

nodrošināšanas jautājumiem, bieži nav skaidrības kā interpretēt un tālākajā darbā izmantot 
akreditācijas rezultātus. Dibinātāju izstrādātās un apstiprinātās novadu/pilsētu izglītības 
stratēģijas pašlaik reti ir tieši saistītas akreditācijas un vadītāju vērtēšanas rezultātiem. 
Dibinātājiem nav arī pieejami praktiski instrumenti regulāram iestāžu darbības monitoringam. 

 Izglītības iestāžu atšķirīgs izpratnes līmenis par līderības, iestāžu pārvaldības modeļiem un 
kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem vispārējā un profesionālajā izglītībā. Nozīmīgākie 
izaicinājumi saistīti ar tādām vadības kompetencēm kā organizācijas vērtību apzināšanās; 
orientācija uz rezultātu sasniegšanu; stratēģiskais redzējums40. 

 Ne visās Latvijas AI iestādēs ir visaptverošas pārvaldības informācijas sistēmas, kas nodrošina 
kvalitatīvu datu iegūšanu par AI iestādē īstenotajām darbībām, plānotajiem un sasniegtajiem 
rezultātiem un citu AI iestādes darbību raksturojošu informāciju, tādējādi būtiski apgrūtinot AI 
iestādes stratēģiskās vadības īstenošanu un informācijas sistēmu41. 

 

[10] Neefektīvs izglītības iestāžu tīkls vispārējā un augstākajā izglītībā 

 Pastāv plašs skolu tīkls ar zemu skolēnu un skolotāju skaita attiecību un zemām skolotāju 
algām; tas kļūst aizvien grūtāk uzturams42 (EK ziņojums). Tāpat vispārējās izglītības skolu tīkla 
izmaiņas Latvijā būtiski ietekmē demogrāfiskā situācija, ekonomiskā attīstība, nodarbinātības un 
migrācijas tendences. Neveicot izmaiņas esošajā izglītības iestāžu tīklā, nav iespējams uzturēt 
izglītības kvalitāti, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas skolas programmas apguvei neatkarīgi no 
skolēna dzīvesvietas; efektivizēt skolu infrastruktūras un cilvēkkapitāla resursu; nodrošināt 
pedagogu darba atalgojuma pieaugumu, pakāpeniski virzoties uz vidējo atalgojumu valstī. 

 Latvijas augstākās izglītības iestāžu tīkls ir nesamērīgi plašs un sadrumstalots. Salīdzinot ar 
tuvākajām Eiropas valstīm, visu veidu valsts un privāto institūciju blīvums Latvijā ir daudz lielāks, 
un tajās mācās mazāk studējošo. Ja uz 1 milj. iedzīvotāju Latvijā ir 28 institūcijas, tad Igaunijā to 
ir 16, Lietuvā – 23, Somijā un Dānijā – 7.43 Līdz ar to vidēji vienā institūcijā 2017./2018. m. g. 

Latvijā mācījās 1 511, Igaunijā – 2 200, Lietuvā – 2 677, Somijā – 4 147 un Dānijā – 3 608 
studējošie44. Latvijas augstskolu infrastruktūra šobrīd ir paredzēta aptuveni 150–160 tūkstošiem 

studējošo, bet šobrīd valstī ir aptuveni 80 tūkstoši studējošo. Studējošo skaits privātajās 
augstskolās un privātajās koledžās kopumā ir salīdzinoši daudz zemāks nekā valsts institūcijās.  
  

                                                           
40 Balstoties uz IKVD Izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas rezultātiem 2016./2017. m. g., 2017./2018. m.g., 2018./2019. m. g. 
41 Pasaules Bankas pētījums par Latvijas augstākās Izglītības iekšējo finansēšanu un pārvaldību, 
https://izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-finansesanas-modelis/pasaules-bankas-petijums-par-augstakas-
izglitibas-parvaldibu  
42 EK Izglītības un apmācības pārskats (2019), https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-
monitor-report-2019-latvia_lv.pdf  
43 Aprēķinos izmantoti dati no IZM Statistikas par augstāko izglītību un Akadēmiskās Informācijas Centra (AIC) akreditēto studiju 
virzienu un programmu datu bāzes http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas.  
44 Izglītības un Zinātnes Ministrija, Statistika par augstāko izglītību; Statistics Estonia; Official Statistics Portal of Lithuania; Statistics 
Finland; Statistics Denmark. 

https://izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-finansesanas-modelis/pasaules-bankas-petijums-par-augstakas-izglitibas-parvaldibu
https://izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-finansesanas-modelis/pasaules-bankas-petijums-par-augstakas-izglitibas-parvaldibu
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-latvia_lv.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-latvia_lv.pdf
http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas
http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas
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5.IZGLĪTĪBAS POLITIKAS MĒRĶU SASAISTE AR LATVIJAS, EIROPAS SAVIENĪBAS UN 
GLOBĀLIEM ATTĪSTĪBAS UN POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 

Starptautiskā kontekstā ir būtiska Latvijas izglītības attīstības mērķu saskaņotība ar ANO 
Ilgstspējīgas attīstības mērķiem. 2015. gada septembrī ANO dalībvalstis vienojās par atjaunotu 
ietvaru ilgtspējīgai attīstībai un ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules 
pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. Rezolūcijā ir noteikti 17 ilgtspējīgas 
attīstības mērķi, tai skaitā, mērķis Nr. 4 “Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt 
mūžizglītības iespējas”, kas paredz līdz 2030. gadam nodrošināt vienlīdzīgu pieeju kvalitatīvai 
izglītībai meitenēm un zēniem, līdzvērtīgas izglītības iespējas pilsētās un laukos, pieeju 
kvalitatīvai pirmsskolas izglītībai, t. sk., agrīnā vecumā, pieeju kvalitatīvai un atbilstošai 
profesionālajai izglītībai un mūsdienīgu prasmju apguvei un piekļuvi kvalitatīvai augstākajai 
izglītībai gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kvalificētu pedagogu skaita palielināšanu, 
mūsdienīgu izglītības iestāžu attīstību, kuru izveidē tiek ņemtas vērā izglītojamo īpašās 
vajadzības, kā arī nodrošināt, ka visu veidu izglītībā un mācībās tiek integrēts saturs, kas veicina 
izpratni par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, 
veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras 
daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Turklāt, iekļaujoša un kvalitatīva 
izglītība šajā ietvarā tiek uzskatīta ne tikai par vienu no programmas mērķiem, bet arī līdzekli un 
veidu kā ANO dalībvalstis var sasniegt visus 17 programmas mērķus. Veidojot pamatnostādnes, 
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī Nr. 4 noteiktie uzdevumi ir ņemti vērā un iekļauti pamatnostādņu 
rīcības virzienu uzdevumos un pasākumos.  

 
Eiropas mērogā akcentējama sasaiste ar Prasmju programmu Eiropai (2020). Šī ir ES 

kopēja programma apvienotam darbam ar dalībvalstīm un visu līmeņu ieinteresētajām personām, 
lai uzlabotu prasmju rezultātus, īpaši COVID-19 kontekstā un ņemot vērā faktu, ka kvalifikācijas 
celšanas un pārkvalifikācijas iespējām vajadzētu būt svarīgai atjaunošanās daļai. Programmā ir 
12 darbības, kas apvienotas četros blokos: 1) aicinājums apvienot spēkus kopīgai rīcībai; 
2) stratēģisku darbību kopums, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ir darbavietām piemērotas prasmes; 
3) rīki un iniciatīvas, lai atbalstītu cilvēku mūžizglītību; 4) darbības shēmas, lai palielinātu 
investīcijas prasmēs. Programma arī nosaka četrus ambiciozus, uz vispāratzītiem kvantitatīviem 
indikatoriem balstītus un līdz 2025. gadam sasniedzamus mērķus. 

 
Papildus jāņem vērā Eiropas sociālo tiesību pīlārs (2017). Pīlārs nosaka 20 galvenos 

principus un tiesības taisnīga un labi funkcionējoša darba tirgus atbalstam. Tie ir strukturēti trijās 
nodaļās: 1) vienādas iespējas un piekļuve darba tirgum; 2) taisnīgi darba apstākļi; 3) sociāla 
aizsardzība un iekļaušana. Lai īstenotu šos 20 principus un tiesības, EK ir sākusi konkrētas 
iniciatīvas Eiropas līmenī, kā arī no ES budžeta ir rezervējusi vairāk kā 100 miljardus eiro no 
Eiropas Sociālā fonda (ESF+) ieviešanai laikā no 2021. līdz 2027. gadam. 

 
Nacionālā mērogā hierarhiski augstākais valsts attīstības plānošanas dokuments ir 

Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”. Tā paredz tādus prioritāros ilgtermiņa 
rīcības virzienus kā kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes pieejamība, izglītības pieejamības 
nodrošināšana un pārmaiņu veikšana izglītības procesa organizācijā, skolu kā sociālo tīklojumu 
centru veidošanu, skolotāja profesijas lomas maiņu un izglītības procesa sasaisti ar profesionālo 
un sociālo vidi, plašāku tehnoloģiju izmantošanu visos izglītības līmeņos, kā arī izglītošanos visa 
mūža garumā. Pamatnostādnēs ir ņemti vērā šajos rīcības virzienos ietvertie uzstādījumi 
izglītības sistēmas attīstībai un izglītības pieejamības, kvalitātes un tehnoloģisko risinājumu 
nodrošināšanai.  
 
 Pamatnostādņu virsmērķis un mērķi ir cieši saistīti ar NAP2027 noteiktajām prioritātēm, it 
īpaši, ar prioritāti “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” un šajā prioritātē 
iekļautajiem rīcības virzieniem un sniedz ieguldījumu to īstenošanā, kā arī ar šajā plānā 
iezīmētajām Latvijas attīstības nākotnes tendencēm un sasniedzamajiem attīstības mērķiem. 
NAP2027 noteiktie rezultatīvie rādītāji un pamatnostādnēs noteiktie rezultatīvie rādītāji ir 
savstarpēji papildinoši un vērsti uz mūsdienīgas, kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības attīstību.  
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 Saskaņotai un mērķtiecīgai starpnozaru rīcībai būtiska ir arī Izglītības attīstības 
pamatnostādņu saistība ar citu jomu pamatnostādnēm. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā 
arī Sporta politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, Valsts valodas politikas 
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam. Savukārt jaunatnes politikas attīstības mērķi tiks iekļauti 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, kas tiek veidotas 
sadarbībā ar Labklājības ministriju. Būtiskākā pārklāšanās ir ar Zinātnes, tehnoloģiju attīstības 
un inovācijas pamatnostādnēm, tā kā tās raksturo Latvijas stratēģiju inovāciju sistēmas 
koordinācijai un tās zināšanu bāzes un inovāciju kapacitātes attīstībai. Šī mērķa sasniegšanai 
svarīgas ir prasmes zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomās. Savukārt Bērnu, 
jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam tiek plānoti 
rīcībpolitikas mērķi bērnu un ģimenes labklājības, jaunatnes, veselības un tiesību aizsardzības 
jomā, t. sk. jauniešu plašākas un aktīvākas līdzdalības veicināšanai. Plānots stiprināt skolēnu, 
studējošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvaldes un līdzpārvaldes, jauniešu 
un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī, 
nodrošināt jauniešiem draudzīga un kvalitatīva informācijas satura veidošanu un ieguves 
iespējas, kā arī citādi sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko un politisko līdzdalību, t. sk. iesaisti 
nevalstisko organizāciju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā. 
 Papildus izglītības attīstības pamatnostādņu mērķu īstenošanai nozīmīgas ir: 

 Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2020). To mērķis ir 
attīstīt vienotus digitālus risinājumus un ieviest jaunus, efektīvus, sabiedrībai 
sasniedzamus pakalpojumus un infrastruktūru, kas atbilst pasaules informācijas 
sabiedrības mērķiem un ES digitālā vienotā tirgus attīstības tendencēm. Digitālās 
prasmes ir būtiskas šo pamatnostādņu īstenošanai. Attiecībā uz digitālo prasmju attīstību 
pamatnostādnes atsaucas uz ES Digitālās kompetences sistēmu, kur digitālā kompetence 
ir atzīta par 21. gadsimta pamatkompetenci. Ieguldījumi digitālajās kompetencēs visā 
Latvijas izglītības sistēmā ir viens pamatnostādņu pamatvirzieniem; 

 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2020). Tās 
ietver visus tautsaimniecības sektorus un nosaka darbības virzienus ekonomikas 
izaugsmes veicināšanai. 2027. gadam ir identificēti pieci virzieni: cilvēkkapitāla attīstība, 
eksporta pieaugums, uzņēmējdarbības vide, investīcijas digitālajā un tehnoloģiju 
infrastruktūrā un inovāciju kapacitāte. Šīs pamatnostādnes atzīst strauji mainīgā darba 
tirgus kontekstu, nepieciešamību darba ņēmējiem pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas un 
darba devējiem ieguldīt savu darbinieku izglītībā un tehnoloģiskajā attīstībā; 

 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2019). Šīs politikas 
virsmērķis ir veicināt visu reģionu ekonomiskās attīstības potenciālu un samazināt to 
sociāli ekonomiskās atšķirības. Lai sasniegtu šo mērķi, viens no identificētajiem darbības 
virzieniem ir inovāciju un zinātņu ietilpīgās uzņēmējdarbības vides attīstība reģionos. Tam 
nepieciešams attīstīt, piesaistīt un noturēt augsti kvalificētu cilvēkkapitālu; 

 Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2020). Politikas mērķis ir 
attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un stimulēt kultūras ieguldījumu nacionālās identitātes 
stiprināšanā, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā un tautsaimniecības izaugsmē. 
Tematiska pārklāšanās ar IAP 2021.–2027. gadam ir saistīta ar kultūras produktu un 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām (skolēniem), gan 
ar līdzdalības iespēju nodrošināšanu daudzpakāpju kultūrizglītības sistēmas stiprināšanu 
un nozaru speciālistu profesionālo izglītību un pilnveidi, pedagogu sagatavošanu; 

 Saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2020). Šīs 
politikas virsmērķis ir veicināt saliedētas un pilsoniskās sabiedrības veidošanos uz 
Satversmē norādīto cilvēktiesību un vienojošo demokrātijas vērtību, Latvijas valodas un 
kultūrtelpas pamata. Tā ietver pilsonisku izglītību, valodas politiku un jaunatnes politiku. 
IAP 2021.–2027. gadam kontekstā šīs pamatnostādnes ir nozīmīgas saistībā ar sociālo 
un ekonomisko prasmju attīstību, piemēram, rūpēm par citiem, orientāciju uz mērķi un 
emociju vadību, kā arī pilsoniskas un politiski aktīvas sabiedrības stiprināšanu; 

 Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam 
(2020). Pārklāšanās ar IAP 2021.-2027. gadam saistīta ar pamatnostādņu mērķi veicināt 
augstu un iekļaujošu nodarbinātību un kvalitatīvu darba vidi; 
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 Valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam (2020). Politikas 
mērķis ir gudras, efektīvas un atvērtas pārvaldības īstenošana visos publiskās pārvaldes 
procesos, izmantojot jaunas metodes un digitālās iespējas un kā galveno izvirzot cilvēka 
vajadzības un valsts proaktīvu rīcību.  
 

 Izglītības attīstības mērķi, rīcības virzieni un uzdevumi atbilst arī Ekonomikas ministrijas 
vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm45, t. sk. noteiktajiem izglītības piedāvājuma 
uzlabošanas virzieniem. 

 
 Pamata pienesums pamatnostādņu attīstībā ir 2018. gadā uzsāktais OECD un IZM 
sadarbības projekts, kura mērķis ir Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības, finansēšanas un 
atbilstības darba tirgum izvērtējums un rekomendācijas stratēģiskiem risinājumiem, kas 
iekļaujami 2021.–2027. gada pamatnostādnēs. Balstoties uz  konsultācijās, diskusijās un darba 
grupās ar plašu sociālo un sadarbības partneru loku gūtajām atziņām, OECD sagatavotais 
ziņojums “Latvijas Prasmju stratēģija. Novērtējums un rekomendācijas” (2019) ir būtisks 
diagnostikas materiāls, kas norāda Latvijas izglītības sistēmas galvenos izaicinājumus un 
aktuālos jautājumus, kā arī sniedz rekomendācijas un ieteikumus izglītības politikas risinājumiem.  
 Ziņojums identificē četras prioritārās jomas Latvijas prasmju snieguma uzlabošanai:  
 1. prioritāte – Izglītojamo prasmju rezultātu stiprināšana (ieguldījumu tās risināšanā 
sniedz gan 1. mērķis, gan 2. mērķis, gan 3. mērķis); 
 2. prioritāte – Mūžizglītības kultūras veicināšana (ieguldījumu tās risināšanā sniedz 
2. mērķis un 3. mērķis); 
 3. prioritāte – Prasmju nelīdzsvarotības samazināšana darba tirgū (ieguldījumu tās 
risināšanā sniedz 2. mērķis, 3. mērķis un 4. mērķis); 
 4. prioritāte – Prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana (ieguldījumu tās risināšanā 
sniedz 3. mērķis un 4. mērķis). 
 Projekta gaitā un ziņojuma ietvaros identificētā problemātika, kā arī rekomendācijas 
risinājumiem ir integrētas pamatnostādņu saturā. Pamatnostādņu ietvaros izvirzītie būtiskākie 
izaicinājumi un mērķi ir iznākums no diskusijām un sadarbības gan ar OECD, gan ar plašu sociālo 
un sadarbības partneru loku, iesaistot gan pētniekus, gan izglītības politikas veidotājus un 
īstenotājus, izglītības jomas ekspertus un praktiķus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, 
izglītojamo vecākus, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus un citus izglītības jomas 
profesionāļus un interesentus.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (2020), 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMzino_03062020-ar-pielikumiem.pdf 
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6. IZGLĪTĪBAS POLITIKAS REZULTĀTI UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Pamatnostādņu īstenošanas rezultāti ir noteikti atbilstoši četriem izvirzītajiem izglītības 

politikas mērķiem. Politikas rezultāti tiek raksturoti ar noteiktiem rezultāta rādītājiem. Rezultātu 
rādītāju izvēle balstīta uz kvalitatīvu datu pieejamību, rādītāju aktualitāti un atbilstību nacionālām 
prioritātēm un starptautisku organizāciju (EK, OECD) rekomendācijām, rādītāju starptautisku 
salīdzināmību, kā arī OECD Latvijas Prasmju stratēģijas projekta ietvaros īstenotām 
konsultācijām ar sadarbības un sociālajiem partneriem, izglītības ekspertiem.  

Politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju tabulā norādīta pamatnostādņu rezultatīvo 
rādītāju sasaiste gan ar NAP2027 noteiktajiem rādītājiem, gan arī ar Izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas izveides ietvaros noteiktajiem rādītājiem, izmantojot atbilstošas norādes: 
NAPR (NAP2027 rādītājs) un MSR (monitoringa sistēmas rādītājs). 
 

N.p.k. Rezultatīvais rādītājs 
(RR) 

Datu avots Bāzes vērtība / gads Mērķa 
vērtība, 
2024. g. 

Mērķa 
vērtība, 
2027. g. 

1.Politikas rezultāts: Kvalitatīva un kvantitatīva pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze. 

RR 
1.1. 

Pieaudzis akadēmiskā 
personāla īpatsvars, kuri 
nodarbināti pilna laika 
slodzē augstākās izglītības 
iestādēs (ISCED 5–8). 

Eurostat 17,8%  
  
(2018) 

25% 50% 

RR 
1.2. 

Pedagogu darba stāža 
proporcijas izmaiņas: 

1) Pedagogu 
īpatsvars, kuri 
pedagoģisko 
izglītību un/vai 
skolotāja 
kvalifikāciju 
ieguvuši pēdējo 5 
gadu laikā; 

2) Pedagogu 
īpatsvars, kuru 
darba stāžs ir 6–10 
gadi. 

OECD 
TALIS 

1) 8,9% 
(2013 – 2018), 

2) 6,5% 
  
(TALIS 2018) 

1) 10%, 
2) 8% 

  
(TALIS 2024) 

1) 15%, 
2) 10% 
  
(TALIS 
2029) 

 

RR 
1.3. 

Pedagogu un augstākās 
izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla 
mēneša vidējās bruto 
samaksas attiecība pret 
citu darbinieku ar augstāko 
izglītību mēneša vidējo 
bruto samaksu: 

1) Pamatizglītības un 
pirmsskolas 
pedagogi, 

2) Vidējās izglītības 
pedagogi, 

3) Profesionālās 
izglītības pedagogi, 

4) Universitāšu un citu 
augstākās izglītības 
iestāžu 

CSP / ES 
Darba 
samaksas 
struktūras 
apsekojums 

1) 58–67/100 
pamatizglītības 
un pirmsskolas 
pedagogi, 

2) 64–70/100 
vidējās 
izglītības 
pedagogi, 

3) 54–76/100 
profesionālās 
izglītības 
pedagogi, 

4) 58–77/100 
universitāšu un 
citu augstākās 
izglītības 
iestāžu 
akadēmiskais 
personāls 

1) 70–80/100 
pamatizglītība
s un 
pirmsskolas 
pedagogi, 
2) 70–80/100 
vidējās 
izglītības 
pedagogi, 
3) 70–80/100 
profesionālās 
izglītības 
pedagogi, 
4) 80–90/100 
universitāšu 
un citu 
augstākās 
izglītības 
iestāžu 

1) 100/100 
pamatizglīt
ības un 
pirmsskola
s 
pedagogi, 
2) 100/100 
vidējās 
izglītības 
pedagogi, 
3) 100/100 
profesionāl
ās 
izglītības 
pedagogi, 
4) 100/100 
universitāš
u un citu 
augstākās 
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akadēmiskais 
personāls. 

  
(2018) 

akadēmiskais 
personāls 
  
(2024) 

izglītības 
iestāžu 
akadēmisk
ais 
personāls 
  
(2026) 

 

2.Politikas rezultāts: Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība. 

RR 
2.1. 

Bērnu īpatsvars no 1 gadu 
vecuma līdz 4 gadu 
vecumam, kuri apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu. 

CSP  68 % (1–4 g. v.)  
(2018/2019)  

70% 
  

73% 

 

RR 
2.2. 

Skolēni ar augstiem 
mācību rezultātiem (skolēni 
15 gadu vecumā; PISA 
5. un 6. līmenis), %: 
1) lasīšanā,  
2) matemātikā,  
3) dabaszinātnēs. 

OECD 
PISA 

1) 4,8%  
2) 8,5 % 
3) 3,8% 
 
(2018) 

1) 6%,  
2) 9%,  
3) 5% 

1) 9%,  
2) 11%,  
3) 7%  
(OECD 
vidējais 
2018)  
               46 

  

 
RR 
2.3. 

Skolēni ar zemiem mācību 
rezultātiem (15 gadu 
vecumā; zemāk par PISA 
2. līmeni), %: 
1) lasīšanā,  
2) matemātikā,  
3) dabaszinātnēs.  

OECD 
PISA 

1) 22,4% 
2) 17,3% 
3) 18,5% 
 
(2018) 

1) 20%,  
2) 16%, 
3) 17% 
(PISA 2022) 

14% visās 
kompetenc
ēs 
(PISA 
2025) 
               47 

 

 
  

RR 
2.4. 

1) Iedzīvotāji (15–74 gadu 
vecumā) pēc izglītības 
līmeņa (tikai ar vispārējo 
vidējo) – aptvertu arī 
pieaugušo izglītību; 
  
2) Pamatskolu beigušo 
turpmākā izglītība, (%); 
  
  

CSP 1) 26,2% (2019. g.) 
  
2) Pēc pamatskolas 
mācības turpina:  
60,1% vidusskolās, 
34,5% profesionālajā 
izglītībā,  
5,4% mācības 
neturpina; 
  

1)25,5% 
  
  
2)56% 
39% 
5% 
  
3)68% 
6% 
26% 

1) 24,5% 
  
  
2)52% 
45% 
3% 
  
3)73% 
7% 
20% 

                                                           
46 NAP2027 iekļautais ir kumulatīvs rādītājs par visām trijām mērāmajām kompetencēm kopā. Attiecīgi atšķiras arī noteiktās mērķa 
vērtības. 
47 NAP2027 iekļautais ir kumulatīvs rādītājs par visām trijām mērāmajām kompetencēm kopā. 
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3) Vidusskolu beigušo 
turpmākā izglītība, (%). 
  

3) Pēc vidējās 
izglītības: 
62,6% turpina mācības 
AI un koledžās, 
5,7% PII,  
31,7% mācības 
neturpina.  

 
2), 3)  

 

RR 
2.5. 

Pieaugušo (25–64) 
īpatsvars, kuri iesaistīti 
pieaugušo izglītībā pēdējo 
četru nedēļu laikā (%). 

Eurostat, 
Darbaspēka 
apsekojums 
(LFS) 

7,4%  
 
(2019) 

8% 15% 

 

RR 
2.6. 

Digitālo prasmju pilnveide 
16–74 g. v.:  
1) Vismaz pamata līmeņa 
digitālās prasmes, 
2) Digitālās prasmes virs 
pamatlīmeņa. 

DESI 
indekss 
  

1) 43% 
2) 24%   
(DESI 2020 vērtība 
Latvijai) 
  

50% 
28% 

58% 
33%  
(ES 2020 
vidējās 
vērtības) 
 
               48 

 

 
RR 
2.7. 

Absolventu nodarbinātība ir 
atbilstoša profesiju 
pamatgrupās no 0 līdz 3 
(vadītāji, vecākie speciālisti 
un speciālisti).  

Absolventu 
monitoringa 
dati (CSP) 

78% (pret kopējo 
nodarbināto absolventu 
skaitu)  
(2018) 

80% 80%  

 

3.Politikas rezultāts: Ikvienam pieejams atbalsts viņa izaugsmei. 

RR 
3.1. 

Labu, ļoti labu, teicamu un 
izcilu vērtējumu īpatsvars 
profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenos. 

VISC 24,5% (9 – 10 balles),  
49,3% (7 – 8 balles)  
 
(2019) 

25% 
(vērtējums 9 
un 10),  
50% (7 un 8 
balles)  

27% 
(vērtējums 
9 un 10),  
52% (7 un 
8 balles)  

 
RR 
3.2. 

Skolēnu proporcija, kas 
piedzīvojuši dažāda veida 
pāridarījumus skolā 
(izsmiešana, draudēšana, 
fiziski pāridarījumi u. c.). 

OECD 
PISA 

31% (PISA 2015) 
35% (PISA 2018) 

27% 
(PISA 2022) 

23%  
(PISA 
2025) 
               49 

 

 

                                                           
48 NAP2027 iekļautais ir kumulatīvs rādītājs par pamata un augstajām kompetencēm kopā. Attiecīgi atšķiras arī noteiktās mērķa 
vērtības. 
49 NAP2027 mērķa vērtība mēra fiziskos pāridarījumus, attiecīgi atšķiras mērķa vērtība. 
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RR 
3.3. 

Profesionālās un 
profesionālās vidējās 
izglītības programmās un  
augstākās izglītības 
programmā uzņemto un 
absolvējušo (teorētiskais 
studiju laiks + 2 gadi) 
izglītojamo skaita attiecība. 

IZM VIIS 1) 54 % profesionālās 
izglītības programmās 
(2018) 
2) 44% augstākās 
izglītības programmās 
(šķērskohorta, 2018) 

1) 60% 
  
2) 50% 

1)70%  
  
2)60% 

 

RR 
3.4. 

Jaunieši (18–24 g. v.), kas 
neturpina izglītību, %, 

1) kopumā, 
2) vienlīdzības 

dimensijas 
kontekstā 
(dzimums, 
pilsēta/lauki). 

CSP / 
Eurostat, 
Darbspēka 
apsekojums 
(LFS) 

1) 8,7%  
2) 10,5% vīrieši, 

6,8% sievietes; 
6,2% pilsētās, 
13,4% laukos;  

7,1% vīrieši pilsētās, 
5,4% sievietes pilsētās;  
16,6% vīrieši laukos, 
9,7% sievietes laukos 
(2019) 

1) kopā 7% 
  
2) vīrieši 
laukos 12% 

1) kopā 
5% 

 
2) vīrieši 
laukos  
10%  
 

 
RR 
3.5. 

Izglītojamo, kas apguvuši 
jaunas prasmes, mācoties 
darba vietā, īpatsvars. 

IZM VIIS  Profesionālā izglītība 
16,6 %  
(2019) 

20% 25%  

 
RR 
3.6. 

Nodarbināto vecuma grupā 
25–64, kuri piedalījās 
izglītības procesā 
apmaksāto darba stundu 
laikā, īpatsvars no 
nodarbinātajiem vecuma 
grupā 25–64, kuri 
piedalījās izglītības 
procesā. 

CSP 42,8%  
(2018) 

47% 55%  

 

RR 
3.7. 

Skolēnu proporcija, kuru 
pilsoniskā kompetence 
(kognitīvie un uzvedību 
ietekmējošie mācīšanās 
rezultāti) atbilst 
augstākajam līmenim. 

IEA ICCS  19,5% (2016) 26% (ICCS 
2022 dati, kas 
pieejami 
2023. g.) 

33% (ICCS 
2028) 

RR 
3.8. 

Jauniešu (15–29 g. v.), kas 
nav iesaistīti izglītībā, 
nodabinātībā vai neapgūst 
arodu (NEET), īpatsvars 
%. 

Eurostat 10,3% (2019) 7% 5% 
50 

 

 
4.Politikas rezultāts: Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība. 

                                                           
50 NAP2027 iekļautais rādītājs aptver NEET jauniešu vecuma grupu 15–24. Attiecīgi atšķiras arī noteiktās mērķa vērtības. 
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RR 
4.1. 

Izglītības programmu 
īpatsvars, kas ir 
akreditētas uz noteikto 
akreditācijas periodu bez 
papildu nosacījumiem. 

IZM, IKVD (netiek noteikta) 50% 75%  

RR 
4.2. 

Finansējums uz vienu 
pilna laika ekvivalenta 
studējošo (% no OECD 
vidējā). 

OECD  
  
  

48% (2016) 
  
  

60% 80% 
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7. RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI POLITIKAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI 
 
1. mērķis: Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un 
akadēmiskais personāls. 
 Izglītības iestādes ir nozīmīgas zināšanu radīšanas vietas, kuru veiktspēju veido tajās 
strādājošie, it īpaši pedagogi un akadēmiskais personāls. Viņu kompetence un kapacitāte būtiski 
ietekmē izglītības kvalitāti, kas savukārt ietekmē indivīda, valsts un tautsaimniecības attīstības 
perspektīvas.  

Pētījumi parāda, ka skolas līmenī vislielākā ietekme uz skolēnu mācīšanos un 
sasniegumiem ir pedagogu efektivitātei un mācīšanas praksēm51. Arī AI sektora izaugsme primāri 
tiek izteikta ar cilvēkkapitāla kvalitāti un efektivitāti, nevis ar kvantitatīvu pieaugumu52. Tādējādi 
mūsdienīgu zināšanu un prasmju apgūšana un indivīda potenciāla attīstīšana nav iespējama bez 
kompetentiem, vispusīgi izglītotiem, motivētiem, uz izaugsmi un izcilību orientētiem pedagogiem 
un akadēmiskā personāla. OECD Latvijas Prasmju stratēģijas rekomendācijās norādīts, ka 
ieguldījums mācībspēku attīstībā ir veids, kādā stiprināt izglītojamo prasmju rezultātus. 
  Nākamajā desmitgadē Latvijas izglītībā turpināsies un tiks nostiprinātas dažāda mēroga 
pārmaiņu iniciatīvas, kas primāri saistītas ar pāreju uz skolēn-, audzēkņ- un studentcentrētu 
pieeju un kompetencēs balstītu izglītību, elastīgu un pieaugušā vajadzībām atbilstošu mācību 
piedāvājumu. Pārmaiņu “mugurkauls” ir pedagogi un akadēmiskais personāls, kuri ir spējīgi šādas 
iniciatīvas īstenot. Pedagogi un akadēmiskais personāls ir pirmie un nozīmīgākie pārmaiņu aģenti 
izglītības sistēmā. Ikvienai valstij, kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga izglītības sistēma, 
ir nepieciešams pieņemt darbā, noturēt, attīstīt un veidot augstas kvalitātes mācībspēkus.  
 Mērķa ietvaros izvirzītie rīcības virzieni un uzdevumi koncentrējas uz rīcībpolitikas 
iniciatīvām, kas risina jautājumus: 

● Kā sagatavot un piesaistīt augsti kvalificētus, kompetentus un uz izcilību orientētus 
pedagogus un akadēmisko personālu? 

● Kā stiprināt viņu motivāciju? 
● Kā nodrošināt mērķtiecīgu, visiem pieejamu, augstas kvalitātes pedagogu un 

akadēmiskā personāla profesionālo attīstību? 
 
 1.mērķim ir noteikti divi rīcības virzieni - rīcības virziens 1.1. aptver ar pedagogu 
sagatavošanu, piesaisti un attīstību saistītās iniciatīvas, savukārt 1.2. – ar akadēmiskā personāla 
sagatavošanu, piesaisti un attīstību saistītās iniciatīvas. 

Rīcības virzieni un uzdevumi par pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo 
pilnveidi un attīstību ir cieši saistīti ar 4.mērķī “Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu 
pārvaldība” iekļauto izglītības iestāžu vadības kapacitātes stiprināšanu, jo pedagogu un 
akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide un pārvaldība ir būtiska izglītības 
iestādes vadības funkcija.  

Tāpat 1.mērķis ir priekšnosacījums 2.mērķa “Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū 
augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums” un 3.mērķa “Atbalsts ikviena 
izaugsmei” veiksmīgai īstenošanai. Ja nebūs pieejami augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību 
orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls, nebūs iespējams īstenot kvalitatīvu izglītību un 
nodrošināt atbalstu ikvienam izglītojamajam. 
 
Rīcības virzienu un uzdevumu detalizētāks apraksts. 
  
Uzdevums Izpildes 

termiņš 
(gads) 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Sasaiste ar 
politikas rezultātu 
un rezultatīvo 
rādītāju 

Rīcības virziens 1.1. Pedagogu sagatavošana, piesaiste un attīstība. 

1.1.1. Attīstīt pedagogu 
sagatavošanas sistēmu.   
 

2025. IZM Augstskolas, 
nodibinājums 
“Iespējamā misija”, 

PR 1: RR 1.2. 

                                                           
51 Hattie, 2003; Schwartz, Wurtzel and Olson, 2007; Barber and Mourshed, 2009; Darling-Hammond, 2017; OECD, 2018. 
52 Pasaules Bankas ziņojums “Akadēmiskā karjera: laba starptautiskā prakse”, 2017, 
https://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/Pasaules_Banka/2.1_LV-Acad-Careers-Intern-Practice-Report-LAV_FINAL.pdf 

https://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/Pasaules_Banka/2.1_LV-Acad-Careers-Intern-Practice-Report-LAV_FINAL.pdf


33 

 

izglītības iestāžu 
dibinātāji 

1.1.2. Nodrošināt regulāru pedagogu 
profesionālo pilnveidi, metodisko un 
konsultatīvo atbalstu, mērķtiecīgi 
koordinējot dažādu pušu iesaisti un 
sadarbību. 

2027. IZM, VISC, 
LNKC 

Augstskolas, 
zinātniskie institūti, 
dažādu 
tautsaimniecības 
nozaru pārstāvji – 
institūcijas un 
organizācijas, LZP, 
AIC AIKA, VIAA, 
PIKC, IKVD 

PR 1: RR 1.2.;  
PR 2: RR 2.2., RR 2.3.; 
PR 3: RR 3.1., RR 3.2., 
RR 3.3., RR 3.4., RR 
3.7., RR 3.8. 

1.1.3. Veidot ilgtspējīgus 
profesionālās pieredzes apmaiņas 
un sadarbības tīklus. 

2027. IZM, VISC VIAA, IKVD PR1: RR 1.2. 

1.1.4. Nodrošināt konkurētspējīgu 
atalgojumu.   

2027. IZM Pašvaldības, citi 
dibinātāji 

PR 1: RR 1.3. 

Rīcības virziens 1.2. Akadēmiskā personāla sagatavošana, piesaiste un attīstība. 

1.2.1. Nodrošināt jaunas akadēmiskā 
personāla sagatavošanas un 
profesionālās pilnveides sistēmas 
ieviešanu. 

2025. IZM KM, VM, ZM, AiM, 
IeM, AIC, AII 

PR 1: RR 1.1.;  
PR 2: RR 2.4., RR 2.7.; 
PR 3: RR 3.3. 
 

1.2.2. Izveidot un ieviest pievilcīgu 
un taisnīgu atalgojuma sistēmu AI.  

2027. IZM KM, VM, ZM, AiM, 
IeM, AII 

PR 1: RR 1.1., RR 1.3. 

 
 
Rīcības virziens 1.1. Pedagogu sagatavošana, piesaiste un attīstība. 
 
Uzdevums 1.1.1. Attīstīt pedagogu sagatavošanas sistēmu.   
 Pamatnostādņu periodā plānots stiprināt pedagogu izglītības sistēmu ar mērķi 
pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un pieejai, 
nodrošināt sasaisti ar darba tirgus prasībām un tehnoloģiju attīstību, piesaistīt jaunus pedagoģijas 
studentus, kas ir labākie skolēni vai speciālisti savā jomā, tādējādi risinot ar pedagogu trūkumu 
saistītos izaicinājumus un piesaistītu jaunus pedagogus. Jaunās pedagogu izglītības sistēmas 
konceptuālais modelis pedagoga profesionālās kvalifikācijas iegūšanu paredz gan bakalaura 
studiju programmā (četri gadi), gan darba vidē balstītas pedagoga profesionālās kvalifikācijas 
studiju programmas ietvaros (viens gads). Nozīmīga loma pedagogu izglītības sistēmas 
ieviešanā ir DVB pieejas modelim – augstskolas, izglītības iestādes un studējošā sadarbība, 
mentoru atbalsts jaunajam pedagogam gan studiju laikā, gan pirmajos gados pēc kvalifikācijas 
iegūšanas.  
 Lai ilgtermiņā nodrošinātu apsteidzošus un mērķtiecīgus izglītības politikas risinājumus ar 
pedagogu trūkumu un ataudzi saistītos jautājumos, pamatnostādņu periodā plānots ieviest 
sistēmu regulārai un pierādījumos balstītai pedagogu pieprasījuma un piedāvājuma 
analīzei un stratēģiskai plānošanai, tajā skaitā, izstrādājot un aprobējot pedagogu pieprasījuma 
un piedāvājuma analīzes un tendenču prognozēšanas rīku. 
 
Uzdevums 1.1.2. Nodrošināt regulāru pedagogu profesionālo pilnveidi, metodisko un 
konsultatīvo atbalstu, mērķtiecīgi koordinējot dažādu pušu iesaisti un sadarbību. 
 Lai nodrošinātu ikvienam pedagogam pieejamu, regulāru un augstas kvalitātes 
profesionālo pilnveidi, pamatnostādņu periodā tiks stiprināta stratēģiska un sistēmiska pieeja 
pedagogu profesionālajai pilnveidei, kas aptver: 
(1) ikgadēju un pierādījumos balstītu pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanu 

(pedagogu kompetenču novērtēšanas instrumenti un metodes; izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas dati par skolas sniegumu u.c.); 

(2) mērķtiecīgu un vajadzībās balstītu pedagogu profesionālās pilnveides plānošanu valsts un 
pašvaldību līmenī, aktuālu profesionālo kompetenču pilnveides nodrošināšanai visiem 
pedagogiem (digitālās prasmes, sociāli emocionālā mācīšanās, caurviju prasmes u.c.); 

(3) vienotas un stratēģiski pārraudzītas profesionālās pilnveides sistēmas ieviešanu, nodrošinot 
profesionālajā pilnveidē dažādu iesaistīto pušu efektīvu sadarbību un esošo metodiskā un 
konsultatīvā atbalsta tīklu izmantošanu; 



34 

 

(4) atbalstu inovatīvu, pētniecībā un labā praksē balstītu profesionālās pilnveides aktivitāšu 
īstenošanu un metodiskā atbalsta nodrošināšanu; 

(5) pedagogu profesionālās pilnveides risinājumu kvalitātes un efektivitātes novērtēšanu, 
tādējādi veicinot kvalitātes paaugstināšanu. 

 
Uzdevums 1.1.3. Veidot ilgtspējīgus profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības 
tīklus. 
 Lai veicinātu pedagogu savstarpējo mācīšanos, izglītības inovāciju un labas prakses 
pārnesi, stiprinātu piederību profesijai un motivāciju, kā arī īstenotu skolas kā mācīšanās 
organizācijas pieeju, pamatnostādņu periodā plānots attīstīt izglītības iestāžu un pedagogu 
grupu savstarpēju sadarbību, skolotāju-mentoru kustību, esošo mācību jomu 
koordinatoru un mācīšanās konsultantu tīklu un citas sadarbības formas. 
 Papildus plānots veicināt pedagogu profesionālo organizāciju darbību profesijas 
attīstībai, tajā skaitā līdzdalību pētnieciskajā un metodiskajā darbā, jaunu pedagogu izglītības 
studiju programmas izstrādē un īstenošanā, izglītības inovāciju izstrādē un izplatīšanā. 
  
Uzdevums 1.1.4. Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu.   
 Pēc 2022. gada 31. decembra, kad beidzas esošais pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas grafiks, plānots turpināt nodrošināt pakāpenisku un plānveidīgu pedagogu 
darba samaksas paaugstinājumu un izstrādāt, un ieviest jaunu pedagogu atalgojuma modeli 
vispārējā izglītībā, tostarp izvērtējot pedagogu slodžu līdzsvarošanu starp pirmsskolas izglītības 
un vispārējās pamata un vidējās izglītības pedagogiem un veicot saistītās izmaiņas profesionālās 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu atlīdzības modelī. 
 
 
Rīcības virziens 1.2. Akadēmiskā personāla sagatavošana, piesaiste un attīstība. 
 
Uzdevums 1.2.1. Nodrošināt jaunas akadēmiskā personāla sagatavošanas un 
profesionālās pilnveides sistēmas ieviešanu. 
 Būtisks ieguldījums akadēmiskā personāla sagatavošanā un karjeras attīstībā ir jaunā 
doktorantūras modeļa ieviešana, kas stiprinās doktora studiju programmu ciešāku sasaisti ar 
pētniecību un sekmēs doktora grāda iegūšanu optimālā laikā (trīs līdz četros gados). Virkne 
priekšnosacījumu doktora studiju programmu īstenošanai, tostarp par augstskolas pētniecisko 
kapacitāti, doktorantūras skolu izveidi, doktora studiju programmu licencēšanu un akreditāciju, 
doktora studiju programmu atbilstību labai starptautiskai praksei, kā arī jauns promocijas process 
nodrošinās augstāku doktorantūras kvalitāti. 
 Jaunā doktorantūras modeļa īstenošana ir daļa no pamatnostādņu periodā plānotajām 
pārmaiņām akadēmiskās karjeras sistēmā un akadēmiskā personāla attīstībā, kas paredz 
ciešāku AI un pētniecības integrāciju un vienotas, mērķtiecīgas, integrētas un sabalansētas 
akadēmiskās divvirzienu (pedagoģiskais un pētnieciskais darbs) karjeras sistēmas izveidi. 

Mainot akadēmiskā personāla karjeras attīstības sistēmu, plānots spēcināt augstskolu 
un koledžu kapacitāti, nodrošinot informatīvu un izglītojošu atbalstu augstākās izglītības 
iestādēm par inovācijām mācīšanas un mācīšanās procesā, stiprinot augstākās izglītības iestāžu 
ekspertu kapacitāti, mācīšanās kultūru un sadarbību starp iestādēm, un tādējādi sekmējot 
akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveidi. Pamatnostādņu periodā plānots 
sagatavot priekšlikumus normatīvajam regulējumam par pilnvērtīgu finansējumu jauna 
akadēmiskā personāla karjeras modeļa ieviešanai, paredzot atbalsta instrumentus akadēmiskā 
personāla profesionālo kompetenču pilnveidei, prioritāri stiprinot digitālās kompetences un 
kompetences studentcentrēta, iekļaujoša studiju procesa nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā 
personāla un industrijas sadarbības stiprināšanai inovācijspējas attīstīšanai53. 
 
Uzdevums 1.2.2. Nodrošināt konkurētspējīgas un taisnīgas akadēmiskā personāla 
atalgojuma sistēmas ieviešanu. 

                                                           
53 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Stiprināt augstākās izglītības institūciju 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/296513  

https://likumi.lv/ta/id/296513
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 Plānots pilnveidot akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmu, tajā skaitā iezīmējot 
indikatīvās izmaksas pašreizējās nodarbinātības nosacījumu sistēmas maiņai, tostarp, kas 
attiecas uz akadēmiskajos amatos nodarbināto slodzēm un darba samaksu.  
 Ieviešot jauno akadēmiskās karjeras modeli, jānostiprina uz sniegumu balstīta 
atalgojuma sistēma, nosakot, ka akadēmiskā personāla darba līgumā jāiekļauj snieguma kritēriji 
un paredzamais izvērtēšanas cikls. AI iestādēm jāizstrādā akadēmiskā personāla snieguma 
izvērtēšanas kārtība, paredzot rezultātu sasaisti ar atalgojuma politiku, kas salāgota ar iestādes 
stratēģisko specializāciju un attīstības mērķiem.  
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2. mērķis: Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu 
orientēts izglītības piedāvājums. 

2014.-2020. gada periodā Latvijas izglītības sistēmā ir izveidots nozīmīgs pamats 
mūsdienīga, kvalitatīva un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēta izglītības 
piedāvājuma nodrošināšanai visās izglītības pakāpēs. Būtiskākās pārmaiņas ir kompetenču 
pieejas mācību saturā ieviešana (Skola2030) vispārējā izglītībā, pāreja uz modulārām izglītības 
programmām un darba vidē balstītu mācību pieeju profesionālajā izglītībā, skolotāju izglītības 
restarta programma un jauna doktorantūras modeļa izveide AI, kā arī studiju virzienu akreditācija 
atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām. 
 2021.–2027. gada periodā galvenais uzdevums ir nodrošināt uzsākto iniciatīvu kvalitatīvu 
ieviešanu un sekmīgu pārmaiņu procesa vadību, tādējādi nodrošinot indivīdam aktuālu zināšanu, 
prasmju, attieksmju un vērtību attīstību, lai viņš varētu īstenot savus individuālos mērķus un sniegt 
ieguldījumu valsts kopējā attīstībā. Atbilstoši aktualitātēm sabiedrībā, pamatnostādņu periodā jo 
īpaši stiprināma izglītības piedāvājuma digitālā dimensija. 
 Veiksmīgai dzīvei un darbībai indivīdam ir nepieciešamas gan specifiskas profesionālās, 
ar konkrētu disciplīnu saistītas zināšanas un prasmes, gan arī vispārējās jeb caurviju prasmes – 
kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, 
sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes54. Eiropas Komisijas Eiropas Prasmju 
programmas ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (2020) ietvaros kā 
īpaši būtiskas atzīmētas zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas, lai vadītu pārmaiņas ar 
vides un klimata jautājumiem un tehnoloģijām saistītās jomās – digitālu un videi draudzīgu 
tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrāde un pārvaldīšana, inovatīvu uzņēmējdarbības 
modeļu izveide un vadība. Lai mērķtiecīgi virzītu sabiedrības un tautsaimniecības zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, īpaši svarīgas ir zināšanas un prasmes STEM jomās. Latvija savā attīstībā virzās 
no darbietilpīgas un resursu ietilpīgas ekonomikas uz zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgu 
ekonomiku55. Tiek prognozēts, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme primāri balstīsies uz 
digitalizāciju, inovācijām, jauno tehnoloģiju izmantošanu un procesu optimizāciju. Tajā pašā laikā 
pārmaiņas sabiedrībā, jo īpaši digitālā transformācija, aktualizē arī ar ētiku saistītus jautājumus. 
Papildu zināšanām un prasmēm kompetentas jeb lietpratīgas sabiedrības mūžizglītības pamatā 
ir attieksmju un vērtību dimensija un noteiktu indivīda rakstura īpašību un ieradumu attīstība. 
Būtiska ir „zaļā domāšana”, kā arī indivīda pilsoniskā aktivitāte un līdzdalības motivācija un 
kapacitāte Latvijas attīstībai. 
 Mūsdienīgs un kvalitatīvs izglītības piedāvājums ir tāds, kas atbilst jaunākajām pieejām 
un zināšanām pētniecībā, pārmaiņām sabiedrībā, kā arī augstiem kvalitātes standartiem 
nacionālā un starptautiskā mērogā. Izglītības attīstībai nozīmīgi ir mehānismi, kas nodrošina, ka 
izglītības piedāvājums tiek regulāri pārskatīts un pilnveidots. Centrāla nozīme izglītības 
piedāvājuma modernizācijai un kvalitātes paaugstināšanai ir sadarbībai ar tautsaimniecības 
nozaru pārstāvjiem, darba devējiem, kā arī aktīva iesaiste izglītības internacionalizācijas 
procesos, kas veicina aktuālu zināšanu, labās pieredzes prakšu un izcilības standartu pārnesi uz 
Latvijas izglītības sistēmu.  
 Mērķa ietvaros izvirzītie rīcības virzieni un uzdevumi koncentrējas uz rīcībpolitikas 
iniciatīvām, kas risina jautājumus: 

● Kādas pārmaiņas un kādā veidā tās īstenojamas izglītības saturā, procesā un 
izglītības vidē, lai vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības piedāvājums, t.sk. 
pieaugušo izglītības piedāvājums, ir mūsdienīgs, kvalitatīvs un orientēts uz darba tirgū 
augsti novērtētu prasmju attīstību? 

● Kādas ir būtiskākās stratēģiskās partnerības un atbalsta mehānismi šajā kontekstā?  
 
 2.mērķim ir trīs rīcības virzieni. Rīcības virziens 2.1. “Izglītības satura un procesa attīstība” 
aptver aktuālās izglītības satura un procesa pārmaiņas visos formālās izglītības veidos un 
līmeņos, akcentējot lietpratības attīstību, indivīdcentrētu pieeju, individualizētus izglītības 
piedāvājuma risinājumus, orientāciju uz konkrētiem sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem, 
izglītības procesa un vides risinājumu daudzveidību un elastību. 

                                                           
54 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) noteiktās caurviju prasmes vispārējā izglītībā. Pieejams: 
https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes  
55 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam. 

https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes
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 Rīcības virziens 2.2. “Izglītības vides attīstība” nosaka aktuālas iniciatīvas izglītības vides 
un infrastruktūras pilnveidē, lai nodrošinātu mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības procesu. 
Pamatnostādņu perioda prioritāte ir mācību procesa un mācību vides digitalizācija. Tāpat mācību 
vides labiekārtošana balstās uz vides ilgtspējas principiem un videi draudzīgiem risinājumiem. 
  Ar partnerību attīstību saistīti jautājumi aptverti rīcības virzienā 2.3. “Izglītības attīstībai 
nozīmīgu partnerību veidošana”. 
 
Rīcības virzienu un uzdevumu detalizētāks apraksts. 
 
Uzdevums Izpildes 

termiņš 
(gads) 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Sasaiste ar 
politikas rezultātu 
un rezultatīvo 
rādītāju 

Rīcības virziens 2.1. Izglītības satura un procesa attīstība. 

2.1.1. Nodrošināt pilnveidotā mācību 
satura un pieejas efektīvu īstenošanu 
vispārējā izglītībā (t.sk. pirmsskolas 
izglītības pakāpē), jo īpaši fokusējoties 
uz starpdisciplinaritāti (STEAM), caurviju 
prasmēm (digitālā pratība, pilsoniskā 
līdzdalība), sociāli emocionālo 
mācīšanos un mācīšanos iedziļinoties. 

2027. VISC IZM, VIAA, 
izglītības 
iestādes, 
pašvaldības, 
citi dibinātāji 

PR 1: RR 1.2.; 
PR 2: RR 2.1., RR 2.2., 
RR 2.3., RR 2.4., RR 
2.6.; 
PR 3: RR 3.2., RR 3.7. 

2.1.2. Nodrošināt kvalitatīvu 
profesionālo izglītību, saskaņojot 
prasmes un mācīšanās rezultātus ar 
darba tirgus prasībām un stiprinot PII kā 
nozaru izcilības un inovāciju centrus. 

2027. IZM, KM, LM, 
EM, PIKC 

VISC, VIAA, 
PII, LNKC, 
NEP, LDDK, 
LBAS, LTRK, 
augstskolas 

PR 1: RR 1.2.; 
PR 2: RR 2.4., RR 2.5., 
RR 2.6.; 
PR 3: RR 3.1., RR 3.3., 
RR 3.5., RR 3.6. 

2.1.3. Nodrošināt mūsdienīgu, 
kvalitatīvu un pētniecībā balstītu AI 
piedāvājumu. 

2027. IZM, KM, 
VM, ZM, AI 
iestādes 

 VIAA PR 1: RR 1.1.; 
PR 2: RR 2.4., RR 2.5., 
RR 2.6., RR 2.7.; 
PR 3: RR 3.3.; 
PR 4: RR 4.2. 

Rīcības virziens 2.2. Izglītības vides attīstība. 

2.2.1. Stiprināt vispārējās izglītības 
iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas 
un kvalitatīvas izglītības īstenošanai 
nepieciešamajiem resursiem, mācību 
vidi un infrastruktūru. 

2027. IZM, VISC, 
pašvaldības 

VIAA PR 1: RR 1.2.; 
PR 2: RR 2.1., RR 2.2., 
RR 2.3., RR 2.4., RR 
2.6.; 
PR 3: RR 3.2., RR 3.7. 

2.2.2. Stiprināt profesionālās izglītības 
iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas 
un kvalitatīvas izglītības īstenošanai 
nepieciešamajiem resursiem, mācību 
vidi un infrastruktūru. 

2027. IZM, KM, LM, 
ZM  
 

 

VIAA, NEP, 
pašvaldības 

PR 1: RR 1.2.; 
PR 2: RR 2.4., RR 2.5., 
RR 2.6.; 
PR 3: RR 3.1., RR 3.3., 
RR 3.5., RR 3.6. 

2.2.3. Stiprināt AI iestāžu nodrošinājumu 
ar mūsdienīgas, kvalitatīvas un 
pētniecībā balstītas AI īstenošanai 
nepieciešamajiem resursiem, studiju vidi 
un infrastruktūru. 

2027. IZM, KM, 
ZM, VM,  

VIAA PR 1: RR 1.1.; 
PR 2: RR 2.4., RR 2.5., 
RR 2.6., RR 2.7.; 
PR 3: RR 3.3.; 
PR 4: RR 4.2. 

Rīcības virziens 2.3. Izglītības attīstībai nozīmīgu partnerību veidošana. 

2.3.1.Internacionalizācijas un 
starptautiskās sadarbības 
nodrošināšana mūsdienīgas un 
kvalitatīvas izglītības attīstībai. 

2027. IZM VIAA, JSPA, 
KM, ZM, VM, 
LM, AiM, EM, 
IeM, 
pašvaldības, 
citi dibinātāji 

PR 2: RR 2.2., RR 2.3., 
RR 2.4., RR 2.5., RR 
2.6., RR 2.7.; 
PR 3: RR 3.1. 

2.3.2. Izglītības un tautsaimniecības 
nozaru sadarbība efektīvai pārvaldībai. 

2027. IZM, EM, 
KM, ZM, LM, 
VARAM 

VIAA, NEP, 
LDDK, LBAS, 
LTRK, 
pašvaldības, 
plānošanas 
reģioni, 
reģionu 

PR 2: RR 2.4., RR 2.5., 
RR 2.6., RR 2.7.; 
PR 3: RR 3.5., RR 3.6. 
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inovāciju 
platformas 

 
 
Rīcības virziens 2.1.Izglītības satura un procesa attīstība. 
 
Uzdevums 2.1.1. Nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas efektīvu īstenošanu 
vispārējā izglītībā (t.sk. pirmsskolas izglītības pakāpē), jo īpaši fokusējoties uz 
starpdisciplinaritāti (STEAM), caurviju prasmēm (digitālā pratība, pilsoniskā līdzdalība), 
sociāli emocionālo mācīšanos un mācīšanos iedziļinoties. 
 Pamatnostādņu periodā nepieciešams nodrošināt efektīvu pārejas uz kompetenču 
pieejā balstītu mācību saturu (Skola2030) ieviešanu, tajā skaitā aptverot un nodrošinot 
kvalitatīvu pirmsskolas izglītības piedāvājumu. Pilnveidotā mācību satura ietvaru veido 
zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, tikumi un caurviju prasmes, no kurām īpaša 
uzmanība pievēršama digitālajai pratībai un pilsoniskajai līdzdalībai. Pilnveidotā mācību pieeja 
balstās uz mācīšanās iedziļinoties principiem, formatīvās vērtēšanas lomas palielināšanu, 
elastīgāku pieeju mācību norises organizēšanai, vecāku iesaisti skolēna mācīšanās atbalstam, 
skolas kā mācīšanās organizācijas pieeju un iekļaujošas izglītības pieeju. Tas ir arī nozīmīgs 
ieguldījums skolēna gribas un motivācijas mācīties stiprināšanā, aktīvas līdzdalības un piederības 
skolai un kopienai veidošanā, emocionāli pozitīvas un drošas vides nodrošināšanā.  
 Kompetenču pieeja mācību saturā tiks īstenota mijiedarbībā ar izmaiņām 
mazākumtautību izglītībā saskaņā ar 2018. gada 22. marta grozījumiem Izglītības likumā un 
Vispārējās izglītības likumā, kā arī ar pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai saistošiem 
Ministru kabineta noteikumiem56. 

Ieviešana tiks nodrošināta ar metodisko un konsultatīvo atbalstu, pedagogu un skolas 
vadības profesionālās pilnveides attīstību un atbilstošu mācību, metodisko un citu resursu 
nodrošināšanu vispārējās izglītības iestādēm. Tāpat paredzēts nodrošināt finansiālu atbalstu 
kultūras pasākumu, muzeju, zinātnes centru, uzņēmumu, laboratoriju un citu ar mācību 
satura apguvi saistītu iestāžu, t.sk. interešu izglītības iestāžu un pasākumu apmeklēšanai, 
lai dažādotu mācību procesu atbilstoši pilnveidotā mācību satura apguves prasībām. Atbilstoši 
pilnveidotā mācību satura un pieejas prasībām tiks nodrošinātas pārmaiņas skolēnu snieguma 
vērtēšanā – diagnosticējošo darbu un eksaminācijas sistēmas attīstība skolēnu snieguma 
progresa mērīšanai. Lai virzītu skolēnu attīstību un izpratni par apgūto zināšanu, prasmju un 
attieksmju pielietojumu, kā arī individuāliem dotumiem un talantiem, plānota arī karjeras 
izglītības integrēšana pilnveidotajā mācību saturā un pieejā un neformālajā izglītībā pēc 
iespējas agrīnā izglītības posmā. Pamatnostādņu periodā ir plānots apvienot un integrēt izglītības 
piedāvājuma un karjeras informācijas resursu izstrādi jauniešu mērķauditorijai – integrējot 
NIID.LV datubāzi un mājaslapu “Profesiju pasaule”, izveidot kvalitatīvi jaunu karjeras informācijas 
tiešsaistes resursu. 
 Gan mācību satura, gan mācību pieejas īstenošanā būtisks balsts ir tehnoloģiju un 
digitalizācijas sniegtās iespējas – mācību līdzekļi un resursi, mācību platformas, pārvaldība un 
procesu vadība u.c. 
 
Uzdevums 2.1.2. Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību, saskaņojot prasmes un 
mācīšanās rezultātus ar darba tirgus prasībām un stiprinot PII kā nozaru izcilības un 
inovāciju centrus. 
 Latvijas profesionālās izglītības attīstība pamatnostādņu periodā orientēta uz izcilības 
sasniegšanas nodrošināšanu līdztekus iekļaujošu pieeju nodrošināšanai. Pašlaik PII izcilības, 
inovāciju un internacionalizācijas kapacitāte ir salīdzinoši maz attīstīta. Lai to nodrošinātu, tiks 
īstenots pasākumu komplekss - tiks veicināta PII veidošanās par profesionālās izglītības 
izcilības un inovāciju centriem un stiprināta PIKC loma un kapacitāte nozaru atbalstam 
konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanai. PIKC tiks attīstīti kā nacionāla līmeņa metodiskie 
centri savai darbībai prioritārās nozarēs. PIKC arī nodrošinās mērķtiecīgu darba vidē balstītu 

                                                           
56 Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 
paraugiem” (2018),  Ministru kabineta noteikumiem Nr.747  "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 
programmu paraugiem" (2018), Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019). 
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mācību plānošanu un īstenošanu kontekstā ar identificētajiem prioritārajiem attīstības virzieniem 
reģionālā un nacionālā mērogā. Efektīvākai darbībai stiprināma PIKC nozares sadarbību 
koordinācijas kapacitāte un VISC loma stratēģiskā koordinācijas pārraudzībā. Tāpat būtiska ir arī 
PIKC kapacitātes un veiktspējas stiprināšana ECVET un EQAVET pieeju īstenošanā nacionālā 
un transnacionālā kontekstā gan attiecībā uz dažādu izglītības pakāpju sasaistes nodrošināšanu, 
gan vienas izglītības pakāpes ietvaros starp dažādām institūcijām un izglītības īstenošanas 
veidiem un formām. ECVET un EQAVET principu īstenošana ir nozīmīga, lai nodrošinātu 
mūžilgas karjeras procesu iedzīvināšanu un darba tirgus prasībām atbilstošu piedāvājuma 
kvalitāti, kā arī optimāli organizētu un īstenotu ārpus formālās izglītības kompetences 
novērtēšanu. 
 Kritiski svarīga komponente kvalitatīvam profesionālās izglītības piedāvājumam ir 
savlaicīga, individualizēta un pastāvīga karjeras attīstības atbalsta un informēšanas 
nodrošināšana visiem profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tajā skaitā 
pieaugušajiem, kā arī potenciālajiem izglītojamajiem (piemēram, skolēniem pamata izglītības 
pakāpē). 
 Balstoties uz iepriekšējā periodā paveikto, būtisks pamatnostādņu periodā plānotais 
pasākums ir sistēmisku pieeju izstrāde un ieviešana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšanai. Profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes un izmaksu efektivitātes nodrošināšana tiks īstenota, attīstot 
PIKC metodisko darbu. Pilnveidotai profesionālās izglītības programmu finansēšanas pieejai 
jānodrošina ne tikai kvalitatīva izglītības programmu īstenošana, sagatavojot nozaru attīstības 
tendencēm un darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus, bet ilgtermiņā jāveicina valsts 
budžeta līdzekļu efektīva izmantošana. 

Pilnveidojot izglītības institūciju struktūru, kurā augstākās izglītības iestādes tiek 
stiprinātas pētniecībā balstīta augstākās izglītības piedāvājuma nodrošināšanai, nosakot augstus 
kritērijus zinātniski pētnieciskā darba apjomam un kvalitātei, koledžas, kurām līdz šim ir bijis 
duālais statuss – gan profesionālās izglītības iestāde, gan AI iestāde – turpmāk paredzēts 
nostiprināt kā profesionālās izglītības iestādes. Šāda pieeja salīdzinoši īsā laikā ļaus gatavot 
tautsaimniecībai nepieciešamos augsti kvalificētus vidēja līmeņa speciālistus, vienlaikus 
nodrošinot pēctecību starp profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību.  
 
Uzdevums 2.1.3. Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un pētniecībā balstītu augstākās 
izglītības piedāvājumu. 
 Līdz ar pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu vispārējā izglītībā, mainās skolēnu 
sasniedzamie rezultāti, beidzot 12. klasi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt AI sasaisti 
ar vispārējās izglītības mācību satura un pieejas reformu, izstrādāt jaunus nosacījumus 
studiju uzsākšanai AI un īstenot studiju programmu satura aktualizāciju. Tāpat nepieciešams 
veicināt AI studiju programmu pievilcību, īpaši STEM jomas virzienos, kuros joprojām saglabājas 
studējošo atbirums.  
 Pamatnostādņu periodā plānots stiprināt profesionālo augstāko izglītību, veidojot 
elastīgu mācību piedāvājumu, balstoties uz modulāru mācību pieeju, lai zināšanas un 
prasmes augstā līmenī dažādos studiju kursos, jaunās, aktuālās jomās būtu iespējams apgūt 
dažādiem studējošiem dažādos vecumos un dzīves situācijās, ietverot mūžizglītības piedāvājumu 
pilna laika nodarbinātajiem un uzņēmējiem konkurētspējas paaugstināšanai. Modulārā pieeja AI 
vērtējama kā jauna iniciatīva, jo iepriekšējā periodā mūžizglītībā un pieaugušo izglītībā galvenais 
akcents tika likts uz personām pamatā ar zemu izglītības līmeni (līdz 4 EKI). Jaunā pieeja 
saistāma arī ar studiju moduļu sertifikātu pieeju un ieviešanu (angļu val. – microcredentials) 
Eiropas mērogā. 
 Būtisks izaicinājums AI iestādēm ir digitālā un zināšanu transformācija. Ir nepieciešams 
stiprināt augstskolu un industrijas sadarbību studiju programmu satura pilnveidei un 
salāgošanai ar nozares attīstības vajadzībām, īpaši risinot ar IKT speciālistu trūkumu saistītos 
jautājumus, attīstot IKT kompetenču līmenī arī citās AI programmās, veidojot uzņēmējdarbības 
izglītību jauniem biznesa modeļiem, kas attīsta digitālo līderību. Tāpat ir nepieciešams sekmēt 
augstākā līmeņa digitālo prasmju apguves iespējas augstākās izglītības iestādēs, veidojot un 
stiprinot sadarbību starp nozari, valdību un AI iestādēm (Baltijas IT izcilības bakalaura studiju 
programma). Līdz ar digitalizāciju dažādos sektoros, jaunu tehnoloģiju un zināšanu rašanos, 
augstākās izglītības sektoram elastīgākā veidā jānodod jaunās zināšanas un prasmes 
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iedzīvotājiem, t.i. darba tirgū esošiem iedzīvotājiem vai uzņēmējiem, kuriem jau ir viena vai 
vairākas augstākās izglītības, taču nav zināšanu jaunākajās tendencēs.  
 Pamatnostādņu īstenošanas periodā paredzēts izstrādāt AI studējošo kompetenču 
novērtējumu un novērtēt kompetenču attīstības dinamiku studiju periodā, lai sagatavotu 
izmaiņas AI standartos un īstenotu kompetencēs balstītas izglītības principa ieviešanu AI. 
Papildus pamatnostādņu periodā plānots stiprināt akadēmiskā godīguma principu 
ievērošanu augstākajā izglītībā, turpinot visu iesaistīto pušu izglītošanu un attīstot 
koplietošanas resursus (piem., nacionāla līmeņa studējošo noslēguma darbu satura oriģinalitātes 
pārbaudes sistēma, normatīvā regulējuma maiņa, nacionālo zināšanu uzkrāšana un izplatīšana). 
 
 
Rīcības virziens 2.2.Izglītības vides attīstība. 
 
Uzdevums 2.2.1. Stiprināt vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas un 
kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, mācību vidi un 
infrastruktūru. 

Lai īstenotu pilnveidoto mācību saturu un pieeju un sasniegtu valsts izglītības standartos 
noteikto mērķi lietpratīga skolēna attīstībai, pamatnostādņu periodā plānots atbalsts 
pašvaldībām nepieciešamo resursu nodrošināšanai mūsdienīgam mācību procesam – 
mācību līdzekļi un literatūra, datoru komplekti, STEM apguvei nepieciešamais aprīkojums, sporta 
un veselības stundām nepieciešamais inventārs, IT ierīces un biroja tehnika pirmsskolas izglītības 
iestādēm, pietiekama ātruma un veiktspējas interneta pieslēgums u.c. Pamatnostādņu periodā jo 
īpaši uzmanība tiks pievērsta izglītības iestāžu digitālo resursu kapacitātes stiprināšanai, 
nodrošinot to iespējas īstenot attālinātu un tiešsaistes mācību procesu, izmantojot daudzveidīgus 
digitālos resursus un rīkus. 

Tāpat tiks turpināta mācību vides un infrastruktūras modernizācija. Līdz 2023. gada 
31. decembrim ar ESF 2014. – 2020. gada darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" atbalstu 
plānots pilnībā modernizēt 100 – 115 vispārējās izglītības iestādes. Pašvaldībām kā galvenajiem 
vispārējās izglītības iestāžu dibinātājiem ir jāturpina īstenot vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
attīstība, pilnveidojot izglītības iestāžu mācību vidi, vienlaikus nodrošinot arī efektīvu resursu 
izmantošanu un koncentrāciju. Pašvaldības kā dibinātāja atbildība par savas teritorijas izglītības 
iestāžu tīkla attīstību, pielāgošanu esošajai situācijai un kvalitatīva vispārējās izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanu pieaugs. Līdz ar to atbalsta instrumenti pašvaldībām kvalitatīva un 
racionāla izglītības pakalpojuma nodrošināšanai ir jāveido reģionālās attīstības politikas atbalsta 
programmu ietvaros.   

 
Uzdevums 2.2.2. Stiprināt profesionālās izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas 
un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, mācību vidi un 
infrastruktūru. 

Pamatnostādņu periodā plānoti ieguldījumi profesionālās izglītības iestāžu un 
koledžu infrastruktūras attīstībā (dienesta viesnīcas, mācību un koplietošanas telpas) un 
aprīkojumā (jauns IP aprīkojums STEM un vides programmām) par galveno ieguldījumu 
veikšanas mērķi izvirzot PII ēku energoefektivitātes un mikroklimata uzlabošanu, ilgtspējīgu un 
videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu.  
 Ir turpināmas investīcijas PII un koledžu mācību vides pieejamībā, modernizācijā un 
digitalizācijā, lai stiprinātu audzēkņu inovācijas, uzņēmējspēju, tehnoloģiju un radošuma 
prasmju attīstību un studentcentrētu pieeju atbilstoši nozaru vajadzībām, tostarp mācību poligonu 
un darbnīcu modernizācijai, tehnoloģiju un IT risinājumu iegādei mācību satura un procesa 
digitalizācijai (e-mācību vide, tehniskais/datoru aprīkojums u.c.), kā arī biznesa inkubatoru un 
mācību uzņēmumu attīstībai.  
 Mācību vides un infrastruktūras uzlabojumu ieviešanā plānots īstenot vides ilgtspējā 
balstītu pieeju – bezatlikumu pieeju būvniecībā, videi draudzīgu materiālu un risinājumu 
izmantošanu, attīstīt “Zaļās skolas” konceptu profesionālajā izglītībā, resursu taupīšanu un 
jaunāko vides resursus taupošo tehnoloģiju ieviešanu profesionālajā izglītībā. 
 



41 

 

Uzdevums 2.2.3. Stiprināt augstākās izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas, 
kvalitatīvas un pētniecībā balstītas augstākās izglītības īstenošanai nepieciešamajiem 
resursiem, studiju vidi un infrastruktūru. 
 Pamata infrastruktūra mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai ir izveidota iepriekšējā 
pamatnostādņu periodā. Turpmāk infrastruktūras attīstībā prioritāri jāveic investīcijas tehnoloģiju 
nodrošinājumā,  īstenojot sadarbības projektus ESF instrumentu un investīciju programmu 
ietvaros.  

Lai AI finansēšana notiktu efektīvi un nodrošinātu optimālu studiju vidi  un AI kvalitāti, ir 
nepieciešams nodrošināt augstskolu bāzes finansējumu pilnā apmērā, atbilstoši faktiskajām 
studiju un pētnieciskās darbības izmaksām, kā arī paredzēt papildu līdzekļus plānoto rezultatīvo 
rādītāju sasniegšanai un AI iestāžu stratēģiskai specializācijai. Pamatnostādņu periodā plānots 
izveidot jaunu studiju vietas bāzes izmaksu aprēķina metodiku un nodrošināt caurspīdīgus 
publiskā finansējuma piešķiršanas principus AI, lai virzītos uz Baltijas jūras reģiona valstīm 
raksturīgu studiju finansēšanas sistēmu.   

Trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modelis, kas paredz stabilitātes, snieguma 
un attīstības finansējumu, joprojām ir optimāls Latvijas AI politikas mērķiem. Pamatnostādņu 
periodā ir jānodrošina pakāpenisks valsts finansējuma īpatsvara pieaugums  otrā un trešā pīlāra 
ietvaros, saistot to ar jaunu snieguma un attīstības rādītāju noteikšanu.  
 Būtiskas 2021.–2027. gada ESF investīcijas AI plānotas digitālo risinājumu un 
tehnoloģiju plašākai integrēšanai studiju procesā. Sistēmiskie atbalsta pasākumi digitālo 
risinājumu attīstībai AI, tādi kā e-pakalpojumu izglītībai attīstīšana, t.sk. “Vienotā pieteikšanās 
platforma studijām, t.sk. ārvalstu reflektantiem”, izglītības diplomu reģistra attīstīšana un 
elektronisku diplomu, e-studentu kartes ieviešana u.c. ir paredzēti un tiks īstenoti Digitālās 
transformācijas pamatnostādņu 2021.–-2027. gadam ietvarā. 

 
 
Rīcības virziens 2.3. Izglītības piedāvājuma attīstībai nozīmīgu partnerību veidošana. 
 
Uzdevums 2.3.1. Internacionalizācijas un starptautiskās sadarbības nodrošināšana 
mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības attīstībai. 
  Pamatnostādņu periodā plānots sekmēt izglītības sektora politikas veidotāju, īstenotāju 
un institūciju kapacitāti Latvijas izglītības internacionalizācijai un sekmīgai dalībai ES un citās 
starptautiskās izglītības programmās, lai tādējādi veicinātu Latvijas izglītības attīstību un 
starptautisko atpazīstamību. Nozīmīgs atbalsts paredzēts izglītības jomas publiskās pārvaldes un 
visu izglītības sektoru institūciju resursu un kapacitātes pilnveidei stratēģiskai 
internacionalizācijas plānošanai un īstenošanai, lai paaugstinātu Latvijas izglītības starptautisko 
prestižu un eksportspēju.  

AI un zinātne šobrīd ir viena no visvairāk globālām nozarēm, kas nozīmē, ka akadēmiskā 
un zinātniskā personāla, studējošo un absolventu pārrobežu mobilitāte ir neatņemama tās 
sastāvdaļa57. Pamatnostādņu periodā plānots stiprināt AI starptautisko sadarbību un 
internacionalizāciju, t.sk. augstskolu dalību augsta līmeņa starptautiskos konsorcijos, 
piemēram, Eiropas Universitāšu iniciatīva ES mērogā. Tāpat mērķtiecīgai AI eksporta veidošanai 
ir būtiski uzlabot Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas kvalitāti, nodrošinot gan 
mūsdienīgas un kvalitatīvas studiju programmas un studiju vidi, gan augsti kvalificētu akadēmisko 
personālu, gan piesaistot motivētus studentus. Profesionālajā izglītībā plānots turpināt darbu, lai 
pilnveidotu optimālas pieejas Baltijas valstu sadarbībai.    

Pamatnostādņu periodā plānots veicināt pasaules līmeņa personāla, īpaši diasporas, 
piesaisti un noturēšanu Latvijā. Diasporā ir identificēti vismaz 60058 latviešu izcelsmes 
zinātnieku un augstskolu mācībspēku, kas ir apliecinājuši savu gatavību iesaistīties Latvijas 
augstākās izglītības un zinātnes norisēs gan Latvijā, gan neklātienē. Paredzēts arī izstrādāt 
normatīvo regulējumu, lai sekmētu starptautiski konkurētspējīga, tai skaitā, ārvalstu mācībspēku 
piesaisti Latvijas augstskolām, palielinātu doktorantūras studentu motivāciju pievērsties 

                                                           
57 Konceptuālais ziņojums “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” (2020). Pieejams:. 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483658   
58 2018. gada Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta “Diasporas un migrācijas 

pētījumu centrs” īstenots pētījums “Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas”. Pētījums ietver valstis: ASV, 

Lielbritānija, Zviedrija, Vācija. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3091 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40483658
http://petijumi.mk.gov.lv/node/3091
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akadēmiskajam darbam un sekmētu to ciešāku integrāciju Latvijas AI institūcijās59. Jāturpina 
pilnveidot diplomu un profesionālo kvalifikāciju sistēmas pārskatāmību un atzīšanas procedūru 
efektīvāku norisi, jo īpaši attiecībā uz profesionālajām kvalifikācijām. 
 Lai veidotu starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas kapacitāti, pamatnostādņu 
periodā ES programmas Erasmus+ ietvaros tiks turpināta sadarbība starp programmas 
partnervalstīm un sniegts nozīmīgu ieguldījums Eiropas kopējās izglītības telpas attīstībā. 
Erasmus+ programmas ietvaros plānotas mācību mobilitātes dažādām mērķa grupām AI, 
profesionālās izglītības, vispārējās izglītības un pieaugušo izglītības sektorā; stratēģiskās 
partnerības inovatīvas prakses un organizāciju attīstībai; politikas reformu atbalsta pasākumi 
un projekti, kas nodrošina resursus politikas iniciatīvu izveides un aprobēšanas platformām un 
labās prakses ieviešanai Latvijas izglītības sistēmā. 
 
Uzdevums: 2.3.2. Izglītības un tautsaimniecības nozaru sadarbība efektīvai pārvaldībai. 

Veiksmīga izglītības un tautsaimniecības nozaru sadarbība nodrošina prasmju 
piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru darba tirgū un efektīvu pārvaldību. Tādējādi 
pamatnostādņu periodā plānots stiprināt stratēģisku starpnozaru un starpinstitūciju 
sadarbību izglītības pieprasījuma – piedāvājuma lielākai saskaņotībai, jo īpaši profesionālajā 
izglītībā. Lai arī pastāv vairāki institucionālie mehānismi (PINTSA, Nodarbinātības padome, NEP, 
PII konventi, LDDK, LOSP un citi), ir identificējami trūkumi dažādo iesaistīto pušu informācijas 
apmaiņā un saskaņotā darbībā optimāla rezultāta sasniegšanai. Pamatnostādņu periodā plānots 
pilnveidot esošos sadarbības mehānismus un pieeju, nodrošinot visu iesaistīto pušu mērķtiecīgu 
līdzdalību, efektīvu procesu īstenošanu un pieejas un rīkus apsteidzošai Latvijas 
tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo un aktuālo prasmju prognozēšanai un nodrošināšanai. 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta nozaru ekspertu padomju kapacitātei un pašorganizācijas spējām. 
Stratēģiska un koordinēta pieeja nodrošinās nozaru speciālistu iesaisti pilnā izglītības ciklā – no 
izglītības satura izstrādes līdz novērtēšanai, profesionālās izglītības satura veidošanā (profesiju 
standarti, profesionālās kvalifikācijas prasības, izglītības programmas), īstenošanā (mācībspēki 
ar lielu pieredzi nozarē u.c.) un mācību rezultātu novērtēšanā. 

Pamatnostādņu periodā plānots stiprināt darba devēju iesaisti izglītības īstenošanā, 
īpašu uzsvaru liekot uz DVB mācību pilnveidošanu profesionālajā izglītībā un DVB izglītības 
ieviešanu augstākajā izglītībā, t.sk. pieaugušajiem. Šajā procesā būtiska loma ir arī sadarbībai ar 
sociālajiem partneriem, jo īpaši arodbiedrību iesaistei izglītības īstenošanā. 

 
 
 

  

                                                           
59 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-
files/NAP2027galaredakcija.pdf  

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027galaredakcija.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027galaredakcija.pdf
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3. mērķis: Atbalsts ikviena izaugsmei. 
  Valsts kopējās attīstības kontekstā ir būtiski, ka ikvienam indivīdam ir pieejams 
mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības 
piedāvājums.  
 Atbalsts ikviena izaugsmei nozīmē arī iekļaujošas izglītības īstenošanu un atbalsta 
mehānismu nodrošināšanu, lai izglītības piedāvājums atbilst izglītojamo daudzveidīgajām 
vajadzībām, spējām, prasmēm un iepriekšējai pieredzei, tādējādi veidojot pamatu individuāliem 
mācīšanās ceļiem, veicinot katra indivīda izaugsmi un palielinot līdzdalības iespējas mācību 
procesā, kopienas dzīvē, kultūras, pilsoniskās un ekonomiskās aktivitātēs. Nozīmīga ir visu 
iesaistīto pušu – izglītības iestādes vadība un personāls, vecāki, vietējās kopienas pārstāvji, 
pašvaldība, valsts un pašvaldības iestādes u.c. – sadarbība un mērķtiecīga resursu koordinācija. 
 Nākotnes sabiedrību raksturo arvien pieaugoša individualizācija – atšķirīgi zināšanu un 
prasmju līmeņi indivīdiem, atšķirīgi mērķi, atšķirīgas mācību laika un formāta iespējas u.c. 
Tādējādi, reaģējot uz aktuālām sabiedrības attīstības tendencēm, Latvijas izglītības sistēmai ir 
būtiski veidot tādus izglītības risinājumus, kas vērsti uz ikviena bērna, jaunieša un pieaugušā 
zināšanu un prasmju attīstību.   
 Mērķa ietvaros izvirzītie rīcības virzieni un uzdevumi koncentrējas uz rīcībpolitikas 
iniciatīvām, kas risina jautājumus: 

● Kādas ir būtiskākās atbalsta iniciatīvas un risinājumi, kas nodrošina ikviena – bērna, 
jaunieša, pieaugušā – izaugsmi?  

● Kādi ir sistēmiskie un kopienas mēroga risinājumi atbalsta izaugsmei nodrošināšanā?  
 
 3.mērķis aptver plānoto rīcībpolitiku nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai dažādām 
izglītojamo grupām un šķēršļu, kas mazina piekļuves iespējas kvalitatīvai izglītībai, novēršanu. 
Divi rīcības virzieni ietver institucionālus jeb izglītības iestādes mēroga risinājumus un pašvaldības 
un vietējās kopienas mēroga risinājumus. Atsevišķs rīcības virziens paredzēts pieaugušo 
izglītības sistēmas attīstībai un kvalitatīvas pieaugušo izglītības pieejamībai. Pieaugušo izglītībai 
veltītais rīcības virziens saistāms ar pamatnostādņu 2.mērķi “Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba 
tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums”, kas paredz uz izglītības 
piedāvājuma visos līmeņos un veidos pilnveidi vērstu rīcību, tajā skaitā pieaugušajiem, nodrošinot 
tā atbilstību aktuālām attīstības tendencēm katrā jomā, pētniecībā balstītiem secinājumiem un 
darba tirgus attīstības perspektīvām, kā arī augstiem kvalitātes standartiem. 
 
Rīcības virzienu un uzdevumu detalizētāks apraksts. 
 
Uzdevums Izpildes 

termiņš 
(gads) 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Sasaiste ar 
politikas 
rezultātu un 
rezultatīvo 
rādītāju 

Rīcības virziens 3.1. Institucionāli risinājumi atbalsta nodrošināšanai ikviena izaugsmei. 

3.1.1. Nodrošināt iekļaujošas 
izglītības pieeju visos izglītības 
līmeņos. 

2027. IZM pašvaldības, LM, 
AII 

PR 1: RR 1.2., RR 
1.3.; 
PR 2: RR 2.2., RR 
2.3.; 
PR 3: RR 3.2., RR 
3.3., RR 3.4.,  

3.1.2. Nodrošināt augstas kvalitātes 
speciālo izglītību. 

2027. IZM pašvaldības, LM PR 1: RR 1.2., RR 1.3. 

3.1.3. Nodrošināt individuālo 
kompetenču attīstību. 
 

2027. IZM, KM, 
VISC, VIAA 

PIKC, izglītības 
iestādes, JSPA 

PR 1: RR 1.2., RR 
1.3.; 
PR 2: RR 2.2., RR 
2.7.; 
PR 3: RR 3.1., RR 
3.3., RR 3.7. 

Rīcības virziens 3.2. Sadarbība un dalīta atbildība ar vietējo kopienu izglītības mērķu sasniegšanai. 

3.2.1. Veicināt vecāku iesaisti un 
atbalstu skolēna izglītības  mērķu 
sasniegšanai. 

2027. IZM, LM, 
VM 

VISC, VIAA PR 1: RR 1.2., RR 
1.3.; 
PR 2: RR 2.1., RR 
2.2., RR 2.3., RR 2.4.; 
PR 3: RR 3.1., RR 
3.2., RR 3.4., RR 3.8. 



44 

 

3.2.2. Stiprināt kopienas mēroga 
sadarbību (pašvaldības ietvaros) 
indivīda izaugsmei. 

2027. Pašvaldība
s 

IZM, VARAM,  3.politikas rezultāts, 
RR 3.1., RR 3.2., RR 
3.3., RR 3.4., RR 3.7.   

Rīcības virziens 3.3. Pieaugušo izglītības attīstība. 

3.3.1. Kvalitatīvs un pieejams 
pieaugušo izglītības piedāvājums. 

2027. IZM Visas ministrijas, 
pašvaldības 

PR 2: RR 2.5., RR 
2.6.;  
PR 3: RR 3.5., RR 3.6. 

3.3.2. Ilgtspējīgas pieaugušo 
izglītības sistēmas attīstība. 

2027. IZM, EM, 
FM 

Sociālie un 
sadarbības 
partneri, citas 
ministrijas, 
pašvaldības, 
plānošanas reģioni 

PR 2: RR 2.5., RR 
2.6.;  
PR 3: RR 3.5., RR 3.6. 

 
 
Rīcības virziens 3.1. Institucionāli risinājumi atbalsta nodrošināšanai ikviena izaugsmei. 
   
Uzdevums 3.1.1. Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības līmeņos. 
 Iekļaujošas izglītības pieeja ir būtiska sastāvdaļa gan pedagogu un akadēmiskā personāla 
sagatavošanā un attīstībā (1.mērķis), gan mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma 
veidošanā un nodrošināšanā (2.mērķis).  
 Pamatnostādņu periodā plānots nodrošināt pietiekamu pedagoģisko un atbalsta 
personālu bērniem un jauniešiem, kuriem tas ir nepieciešams dažādu apstākļu dēļ. Īpaši 
atbalsts ir nepieciešams izglītojamiem ar speciālām vajadzībām kvalitatīvas izglītības iegūšanai 
vispārējās izglītības programmās60. Plānots virzīties uz divu pedagogu nodrošināšanu 
vispārizglītojošajās skolās, prioritāri 1.-3. klašu grupa ar izglītojamo skaitu virs 28 un klases, kurās 
ir skolēni ar speciālām vajadzībām, kā arī pārskatīt kārtību, kādā aprēķina mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai un risināt atbalsta personāla (skolotājs logopēds, sociālais pedagogs, izglītības 
psihologs, pedagogs karjeras konsultants) pieejamību gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan 
vispārējās izglītības iestādēs.  
 Projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) turpināsies mācību un 
metodisko līdzekļu izveide izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, tiks izstrādāti jauni 
mācību līdzekļi izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Plānots izstrādāt un īstenot 
profesionālās kompetences pilnveides programmu par izglītības procesa īstenošanu iekļaujošā 
vidē. Pamatnostādņu periodā plānots pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē galveno 
uzsvaru likt uz vardarbības risku mazināšanu izglītojamo vidū, mobinga novēršanu un 
prevenciju, atbalsta pasākumu īstenošanu garīgās veselības traucējumu gadījumos, agrīnu 
speciālo vajadzību izvērtēšanu. 
 Tāpat jānodrošina atbalsta pasākumi plašākā izpratnē nelabvēlīgā situācijā nonākušo 
bērnu un jauniešu atbalstam un preventīvi un intervences pasākumi mācību pārtraukšanas riska 
mazināšanai. Plānota piekļuves uzlabošana interešu izglītībai un ārpus formālās izglītības 
pasākumiem, kas bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kā arī sociālā riska grupas 
(t.sk., maznodrošinātajiem, ilgstoši slimojošajiem, dienas aprūpes iestādēs, sociālās korekcijas 
izglītības iestādē vai ieslodzījumu vietās nonākušajiem, reemigrantiem, imigrantiem u.c.) bērniem 
un jauniešiem ir apgrūtināta vairāku apstākļu dēļ.  
 Iekļaujošas izglītības kontekstā noteikti atbalsta pasākumi paredzēti vairākām specifiskām 
mērķa grupām. Nepieciešams turpināt un stiprināt iniciatīvas, kas veicina jauniešu, kas nav 
iesaistīti izglītībā, nodarbinātībā vai neapgūst arodu (NEET), atgriešanu un iesaistīšanu izglītībā 
un nodarbinātībā (individuāls mentora atbalsts, preventīvi pasākumi u.c.). Tāpat plānots atbalsts 
reemigrējušo bērnu iekļaušanai izglītības iestādēs (informācijas pieejamība diasporai; 
individuāls un praktisks atbalsts reemigrējušo integrācijai; pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides pasākumi; konsultācijas un atbalsta materiāli vecākiem; latviešu valodas zināšanu 
uzlabošana u.c.). Nozīmīga pamatnostādņu perioda prioritāte ir pasākumi romu skolēnu 
atbalstam un iesaistei izglītībā, samazinot romu skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un 

                                                           
60 MK 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās 
uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” nosaka, ka izglītojamos ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības programmās 
uzņem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
klasē vai, atverot atsevišķu klasi tikai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 
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neiegūst obligāto izglītību un neturpina vispārējās vidējās izglītības ieguvi61. Plānots turpināt 
uzsāktās un veiksmīgās iestrādnes – nodrošināt sadarbību starp pašvaldību, skolu, pedagogiem 
un vecākiem, lai laikus identificētu romu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem 
personalizētu atbalstu; sniegt papildu atbalstu noteiktu mācību priekšmetu apguvē; nodrošināt 
romu mediatoru atbalstu u.c. 

Nozīmīgs jauninājums ir plānotā Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveide62 
bērnu attīstības, uzvedības un citu traucējumu veidošanās risku mazināšanai, tādējādi risinot ar 
pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kapacitāti un iekļaujošas izglītības atbalsta centru 
koordināciju saistītus izaicinājumus. Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests ar filiālēm 
reģionos koordinēs atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; veiks izglītojamo 
spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtēšanu, lai sniegtu atzinumu par atbilstošāko 
izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos; sniegs 
konsultācijas iekļaujošās izglītības jautājumos pedagogiem, vecākiem, speciālistiem, 
interesentiem. Minētie pasākumi notiks izglītojamo mācību vai dzīves vietas tuvumā. Pašvaldību 
pedagoģiski medicīnisko komisiju funkcijas pakāpeniski tiks ietvertas Pedagoģiski psiholoģiskā 
atbalsta dienesta struktūrā. 

Būtiska Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta funkcija ir agrīna speciālo vajadzību 
diagnostika un agrīnas intervences plānošana un nodrošināšana. Plānotas oriģinālas 
diagnosticējošo instrumentu paketes izstrāde bērnu agrīnās attīstības novērtēšanai līdz skolas 
vecumam no 6 mēnešu vecuma līdz 7 gadiem (latviešu un krievu populācijām) un multimodālās 
agrīnas intervences programma STOP 4 – 7 pirmsskolas vecuma bērniem. 

Augstākajā izglītībā ir nepieciešams izstrādāt pamatprincipus un atbalsta 
instrumentus integrētas un holistiskas studējošo atbalsta sistēmas izveidei, lai veicinātu 
izglītības pieejamību, iekļaušanos studiju vidē, iesaistīšanos pilnvērtīgā mācīšanās procesā un tā 
pabeigšanu. Pašlaik Latvijā sociālā dimensija nav būtiska izglītības politikas daļa, kas ir jāstiprina, 
kā arī tās veidošanā ir jāiesaista citas ministrijas un sociālie partneri63. Saskaņā ar Deklarāciju 
par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK iecerēto darbību, valdība ir apņēmusies atbalstīt studējošos, 
stiprinot sociālo dimensiju AI. 
 Nepieciešams izstrādāt standartus un vadlīnijas, kā arī identificēt indikatorus, lai novērtētu 
atbalsta pakalpojumu ietekmi uz studējošo mācību sniegumu, studiju pārtraukšanas 
samazināšanu, kā arī studiju pabeigšanu. Vienlaikus sistēmas stiprināšanai jāveido atbalsta 
instrumenti, tajā skaitā, finanšu. Lai veicinātu sociāli neaizsargāto studentu – invalīdu, trūcīgo un 
maznodrošināto, kā arī studentu no daudzbērnu ģimenēm plašāku iekļaušanos izglītības sistēmā 
un rastu iespēju iegūt AI, ir nepieciešams izveidot speciālu sociālo stipendiju fondu, kas būtu 
atdalīts no izcilības stipendiju fonda, tādā veidā nodrošinot garantētu finanšu līdzekļu pieejamību 
tikai šim mērķim. Ir nepieciešami atbalsta pasākumi personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un 
tiesību īstenošanai augstākajā izglītībā. Atbalsta pasākumi, piemēram, asistentu pakalpojumi, 
īstenojami sadarbībā ar LM budžeta bāzes izstrādes ietvaros. 
 
Uzdevums 3.1.2. Nodrošināt augstas kvalitātes speciālo izglītību. 
 Iepriekšējā pamatnostādņu periodā tika uzsāktas pārmaiņas speciālās izglītības iestāžu 
tīklā un normatīvi nostiprināta iekļaujošas izglītības principos balstīta pieeja, kuras ietvaros 
izglītojamie ar speciālām vajadzībām izglītību iegūst vispārizglītojošās izglītības iestādēs 
speciālās klasēs/grupās vai vispārizglītojošās klasēs. Šajā pamatnostādņu periodā ir jāturpina 
speciālās izglītības iestāžu tīkla, mācību vides un infrastruktūras un materiāltehniskā 
nodrošinājuma pilnveide, lai būtiski paaugstinātu speciālo izglītības iestāžu kapacitāti 
kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanā64 un sniegtu nepieciešamo atbalstu izglītojamiem 

                                                           
61 Eiropas Padomes 2016.gada 18.novembra regulas 14294/16 “Par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs” 
25.punktā noteikts, ka dalībvalstis ir aicinātas izskaust jebkāda veida segregāciju attiecībā uz romu izglītību, īpašu uzmanību 
pievēršot bērniem, kuri ir pakļauti riskam. EK  ziņojumā Report on the implementation of national Roma integration strategies – 
2019 {SWD(2019) 320 final} uzsvērts, ka 18 dalībvalstis, tajā skaitā Latvija,  attiecībā uz romu kvalitatīvas izglītības ieguvi norāda 
nepieciešamību samazināt romu skolēnu skaitu, kuri neiegūst obligāto pamatizglītību.   
62 Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un 
psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai". Pieejams: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476836&mode=mk&date=2019-09-03 
63 Saskaņā ar Deklarāciju par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā MK iecerēto darbību (2018), valdība ir apņēmusies atbalstīt studējošos, 
stiprinot sociālo dimensiju  AI. 
64 MK 2019.gada 3.septembra  konceptuālajā  ziņojumā "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, 

uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai". 

http://www.pumpurs.lv/projekta-dalibniekiem/informativie-materiali/params/post/1354790/esi-verigs---atpazisti-riskus
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40476836&mode=mk&date=2019-09-03
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ar speciālām vajadzībām. Šo pieeju ir paredzēts īstenot, nodrošinot speciālās izglītības iestāžu 
pieejamību, skolu ēku mācību infrastruktūras atbilstību mūsdienīga mācību procesa īstenošanai, 
kā arī atbilstošas kvalifikācijas atbalsta personālu, kā arī mazinot speciālās izglītības pakalpojuma 
fragmentāciju vienas administratīvās teritorijas ietvaros un stiprinot vairāku administratīvo 
teritoriju sadarbību kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanā.  

Pamatnostādņu periodā plānots īstenot kompleksu atbalstu speciālās izglītības mācību 
procesa īstenošanai (mācību līdzekļi, profesionālā pilnveide, konsultācijas u.c.) visās izglītības 
iestādēs, kas īsteno speciālās izglītības programmas un izglīto bērnus ar speciālām vajadzībām, 
metodiskā darba nodrošināšanā būtisku uzsvaru liekot uz kvalitatīvu speciālās izglītības 
iestāžu – attīstības centru darbību metodiskās funkcijas nodrošināšanā. 
 Paredzēts arī pilnveidot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iesaistes nosacījumus 
profesionālās pamatizglītības programmās, lai tā nodrošinātu šiem izglītojamajiem turpmākai 
dzīvei sabiedrībā nepieciešamās prasmes, vienlaikus mazinot iespējamību, ka caur speciālās 
izglītības iestādēm pašvaldības nodrošina savas autonomās funkcijas – nodrošināt sociāli 
mazaizsargātām personām sociālo palīdzību īstenošanu. 
 
Uzdevums 3.1.3. Nodrošināt individuālo kompetenču attīstību.  

Izglītības sistēmai ir jānodrošina ikviena izglītojamā individuālā snieguma un kompetenču 
attīstība, paredzot atbilstošus atbalsta mehānismus dažādām izglītojamo grupām – gan 
talantīgajiem un uz izcilību vērstajiem, gan izglītojamiem ar vidēju sniegumu, gan izglītojamiem 
ar vāju sniegumu vai mācīšanās grūtībām. 

Nozīmīgs atbalsts skolēnu individuālo kompetenču attīstībā un personības izaugsmē ir 
kvalitatīvs un izglītojamo vajadzībām atbilstošs interešu izglītības piedāvājums. 
Pamatnostādņu periodā plānots sekmēt daudzveidīga un mūsdienīga interešu izglītības 
piedāvājuma nodrošināšanu, tādējādi veicinot ikviena izglītojamā iesaisti ārpus formālās izglītības 
nodarbēs atbilstoši viņa interesēm un valsts izvirzītajām prioritātēm. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu 
un efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu, plānots pilnveidot interešu izglītības finansēšanas 
modeli, nosakot, kā interešu izglītības programmu īstenošanai tiek piešķirts un sadalīts valsts 
budžeta finansējums un kāds ir pašvaldību un vecāku finansiālais ieguldījums bērna dalībai 
interešu izglītībā.  

Papildus interešu izglītībai individuālo kompetenču attīstībā nozīmīgu ieguldījumu sniedz 
kultūrizglītība, kuru nodrošina dažādu dibinātāju izglītības iestādes. Pamatnostādņu periodā 
nepieciešams stiprināt starpinstitūciju sadarbību un koordināciju izglītības rīcībpolitikas izstrādē, 
īstenošanā un dažādu jautājumu savlaicīgā saskaņošanā, nodrošinot kultūrizglītības pieejamību 
ikvienam izglītojamajam kā daļu no mūsdienīgas formālās izglītības, ņemot vērā, ka tā atbilst 
pilnveidotā mācību satura un pieejas principiem. 

Plānots atbalsts talantu un izcilības attīstībai vispārējā un profesionālajā izglītībā. 
Vispārējā izglītībā paredzēts izstrādāt starptautiskajai praksei atbilstošu izglītojamo talantu 
attīstības pasākumu sistēmu (STEM un integrēto zinātņu olimpiāžu satura piedāvājums, satura 
digitalizācija un pieejamība vispārējās izglītības iestādēm; zinātniskās pētniecības konferences, 
šauras specializācijas pētniecības problēmu sacensības robotikas jomā un hakatoni; sistēmiska 
dalība tiešsaistes starptautiskos pasākumos, atbalsta sistēma pedagogiem, kas strādā ar augsto 
sasniegumu izglītojamajiem, pedagogu meistarklases ar starptautisku ekspertu dalību un pētījumi 
par izglītojamo sasniegumu attīstības iespējām un instrumentiem u.c.). Nepieciešams paplašināt 
pasākumu saturisko grozu, ņemot vērā, ka liela daļa tādu izglītības pasākumu kā debašu turnīri, 
nacionāla mēroga skates, robotikas čempionāti, hakatoni šobrīd ir ar iniciatīvas raksturu.  

Talantu motivēšana un atbalstīšana profesionālajā izglītībā plānota kā nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošana – starptautiski jauno profesionāļu meistarības 
konkursi – EuroSkills un WorldSkills. Pamatnostādņu periodā plānots pilnveidot esošos 
instrumentus prasmju izcilības atbalstam un ieviest jaunus, tajā skaitā organizējot SkillsLatvia un 
JuniorSkillsLatvia, kas orientēts uz 5.-8. klašu skolēnu praktisko iemaņu un talantu identificēšanu. 

Starptautisko konkursu standarti pakāpeniski tiek pārņemti Latvijas profesionālās 
izglītības standartos, un tas veicina izglītības kvalitātes attīstību un aktuālu prasmju iekļaušanu 
mācību programmās.  
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Rīcības virziens 3.2. Sadarbība un dalīta atbildība ar vietējo kopienu izglītības mērķu 
sasniegšanai. 
 
Uzdevums 3.2.1. Veicināt vecāku iesaisti un atbalstu skolēna izglītības mērķu 
sasniegšanai. 
 Pamatnostādņu periodā plānots panākt nozīmīgāku vecāku līdzdalību gan pirmsskolas 
izglītības iestāžu grupas, klases un skolas, gan vietējās kopienas, gan valsts līmenī skolēna 
izglītības mērķu sasniegšanā, sociāli emocionālās labsajūtas nodrošināšanā un karjeras attīstībā.  
 Vecāku un skolas attiecību veidošanai plānots: 
● veikt regulāras vecāku aptaujas par izglītības procesa aktualitātēm, analizēt to rezultātus, 

plānot tālāko rīcību skolas un vecāku sadarbības pilnveidei, 
● iesaistīt vecāku NVO attīstības plānošanas dokumentu un citu normatīvo dokumentu 

izstrādes un apspriešanas procesā, 
● veidot un īstenot vecākiem izglītojošas programmas (vebinārus, diskusijas un lekcijas 

klātienē un attālināti) par bērnu audzināšanas jautājumiem, bērnu attīstības psiholoģiju un 
vecumposma īpatnībām, kā arī par atbalstu mācīšanās un karjeras izaugsmes procesā, 
piesaistot profesionāļus (pedagogus-praktiķus, augstskolu mācībspēkus pedagoģijā, 
psihologus, sociālos darbiniekus, karjeras konsultantus, valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistus u.c.), 

● organizēt sabiedrības viedokļu līderu – vecāku iesaisti skolas un ģimenes sadarbības 
jautājumu risināšanā, 

● veidot vai izmantot jau esošu interneta platformu vai sociālo tīklu iespējas, kurā atspoguļot 
skolu labās prakses piemērus sadarbībai ar skolēna ģimeni, 

● stiprināt Izglītības iestādes padomes darbību, līdz ar to vecāku iesaisti, 
● stiprināt klases audzinātāja lomu sadarbības veicināšanai ar skolēna ģimeni klases līmenī, 
● pilnveidot normatīvo regulējumu, kas nosaka skolas un vecāku savstarpējās attiecības. 

Plānots, ka ar trīspusēju (skolēns, skolēna vecāki un skolas pedagogi) saistību uzņemšanos 
vispārējās izglītības iestādēs tiks veicināta labvēlīga un atbalstoša emocionālā un 
psiholoģiskā vide65. 

 
Uzdevums 3.2.2. Stiprināt kopienas mēroga sadarbību (pašvaldības ietvaros) indivīda 
izaugsmei. 
 Pamatnostādņu periodā plānots stiprināt izglītības iestāžu dibinātāju lomu un 
atbildību par izglītības iestādes attīstību un pašvaldību stratēģisku vadību un koordināciju vietējā 
mērogā pieejamiem izglītības resursiem (pieejamie formālās un neformālās izglītības 
piedāvājumi, izglītības norises vietas, informācija u.c.) ar nolūku sniegt atbalsta un izaugsmes 
iespējas dažādām izglītojamo grupām – izglītojamie, izglītību pārtraukušie, pieaugušie u.c., un 
nodrošinot efektīvu vietējo resursu izmantošanu un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu pēc 
iespējas tuvu dzīves vietai. Sagaidāmie izglītības iestāžu un pašvaldības, kā arī plašākas 
sabiedrības sadarbības veidi: 
● izglītības iestāžu sadarbība ar vietējo kopienu mācību procesa norisē (vietējo sadarbības 

partneru iesaiste mācību procesā; vietējās vides, problēmjautājumu izpēte mācību procesā 
u.c.); 

● pašvaldības koordinēta starpinstitūciju sadarbības sistēma, process un procedūras, iesaistot 
skolu, pašvaldības dienestus, vecākus un citus kopienas locekļus, lai mērķtiecīgi koordinētu 
pieejamo atbalstu izglītojamo mācīšanās atbalstam (priekšlaicīgas mācību pamešanas 
riskam pakļautie izglītojamie; izglītojamie ar speciālām vajadzībām, mācīšanās grūtībām; 
sociāli ekonomiskiem riskiem pakļauti izglītojamie; pāridarīšanai pakļauti izglītojamie); 

● izglītības iestāžu sadarbība ar valsts iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, lai 
nodrošinātu visas sabiedrības iesaisti krīžu novēršanā un pārvarēšanā;  

● pašvaldības sadarbība ar izglītības iestādi, ģimenēm un plašāko vietējo kopienu (NVO, darba 
devēji u.c.) remigrējušo un imigrantu bērnu aktīvai iesaistei; 

                                                           
65 Latvijas Republikas Tiesībsarga 2015.gada pētījumā par vardarbības izplatību pret bērniem Latvijā65 kā viens no priekšlikumiem 
pedagogu un vecāku aptauju rezultātā ir izmaiņas likumdošanā sodu bardzības pastiprināšanai. Plānots grozīt Izglītības likumu, 
nosakot, ka vecāks vai pilngadīgais izglītojamais slēdz ar izglītības iestādi līgumu par izglītošanu (divpusēju vai trīspusēju 
sadarbības līgumu). Par līgumā obligāti ietveramo saturu līdz 2021.gadam tiks sagatavoti arī Ministru kabineta noteikumi. 
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● ārpus formālās izglītības (t.sk. interešu izglītības) koordinēta un mērķtiecīga nodrošināšana 
vietējās kopienas ietvaros, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu u.c. vietējās kopienas 
resursus; sistemātiska, daudzveidīga un dažādu grūtības pakāpju interešu izglītības 
piedāvājuma attīstīšana un nodrošināšana atbilstoši izglītojamo interesēm, interešu izglītības 
kvalitātes monitorings; 

● pašvaldības sadarbība ar izglītības iestādēm, jauniešu centriem, nevalstiskajām 
organizācijām, darba devējiem, ģimenēm un plašāko vietējo kopienu NEET jauniešu aktīvai 
iesaistei; komplekss, individualizēts atbalsts jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, 
ne izglītībā, ne mācībās, lai sekmētu viņu atgriešanos izglītībā vai nodarbinātībā, kā arī 
apzinoties piederību vietējai kopienai; 

● vienlīdzīgu iespēju radīšana īpaši maznodrošināto un sociālā riska grupu izglītojamajiem, 
t.sk. nodrošinot nepieciešamo atbalstu izglītības iestādē, iesaistot izglītojamos arī neformālās 
izglītības pasākumos; 

● sadarbība ar NVO, paplašinot iespējas bērniem un jauniešiem iegūt dzīvei nepieciešamās 
prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā, kā arī saņemt atbalstu 
savām iniciatīvām; 

● izglītības iestāžu padomju darbības stiprināšana, nodrošinot izglītojamo reālu līdzdalību (no 
objekta par subjektu), tādā veidā veicinot pilsonisko kompetenču attīstību. 

 
 
Rīcības virziens 3.3. Pieaugušo izglītības attīstība. 
 
Uzdevums 3.3.1. Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pieaugušo izglītības piedāvājumu. 

Viens no pamatnostādņu perioda būtiskākajiem pasākumiem pieaugušo izglītības 
attīstībā ir formālās izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem, stiprinot profesionālās 
izglītības un augstākās izglītības iestāžu darbu ar pieaugušiem izglītojamiem un nodrošinot 
iespēju saņemt individualizētu izglītības piedāvājumu, kurās pieaugušie varēs apgūt arī daļu no 
kvalifikācijas, kas viņiem nepieciešama izglītības turpināšanai vai darbam. Plašāka PII, jo īpaši 
PIKC un augstskolu iesaiste pieaugušo izglītības nodrošināšanā veicinās pieaugušo izglītības 
kvalitāti.  

Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienlīdz kvalitatīvu pieaugušo neformālās 
izglītības piedāvājumu, tiks noteikti vienoti pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes kritēriji un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas un licences anulēšanas kārtība, to 
nostiprināšana normatīvajā regulējumā. Izglītības īstenotāju atbalstam tiks izstrādātas vadlīnijas 
šo kritēriju ieviešanai un nodrošināšanai. 
 Ņemot vērā šķēršļus, kas kavē piedalīties mācībās pieaugušos, tiks nodrošināta 
individualizēta un elastīga pieaugušo izglītības piedāvājuma īstenošana, t.sk. atbalsts 
dalības šķēršļu mazināšanai. Valsts atbalsts tiks sniegts atbilstoši tautsaimniecības attīstības 
tendencēm, kombinējot kvalitatīvu individuālo mācību piedāvājumu, t.sk. modulārās izglītības 
programmas, ar nepieciešamo atbalstu mācību šķēršļu pārvarēšanai, t.i. veidojot integrētu 
mācību atbalstu. Primāri atbalsts tiks sniegts tām pieaugušo mērķa grupām, kuras mazāk 
iesaistās mācību procesā, tostarp ar zemu izglītības līmeni un/vai zemu profesionālo kvalifikāciju. 
 Lai veicinātu iegūto prasmju efektīvāku izmantošanu, būtisks nākamā plānošanas perioda 
pasākums ir prasmju atzīšanas sistēmas pilnveidošana, paredzot prasmju atzīšanu, kas atbilst 
modulāro profesionālās izglītības programmu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumam 
(modulim), lai apliecinātu profesionālās izglītības programmas daļas apguvi. Tiks izstrādātas 
neformālās izglītības, darba vietā un ikdienas mācīšanās rezultātu novērtēšanas vadlīnijas 
uzņēmumiem.  
 
Uzdevums 3.3.2. Ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas attīstība. 
 Pamatnostādņu periodā tiks turpināta pieaugušo izglītības pārvaldības stiprināšana. 
Saskaņā ar Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.–2020. gadam tika 
izveidots pieaugušo izglītības pārvaldības modelis (turpmāk – modelis), lai novērstu pieaugušo 
izglītības sadrumstalotību, atsevišķu institūciju rīcības nesaskaņotību un informācijas 
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nepietiekamību pieaugušo izglītības plānošanai un ietekmes novērtēšanai66. Arī turpmāk tiks 
saglabāts atbildības sadalījuma princips ar nosacījumu, ka IZM atbalstīs mācības 
nodarbinātajiem pieaugušajiem, LM – bezdarbniekiem un darba meklētājiem un EM – specifiskās 
mācības pēc darba devēja pieprasījuma. Tāpat nozaru ministrijām ir primārā atbildība par savas 
jomas cilvēkresursu sagatavošanu un attīstību. 
 Ņemot vērā, ka joprojām pieaugušo izglītības pārvaldībā ir vērojamas būtiskas nepilnības 
un funkciju dublēšanās, vienotas pieaugušo izglītības sistēmas pārvaldības ietvaros tiks stiprināta 
pieaugušo izglītībā iesaistīto pušu koordinētā sadarbība valsts, reģionālā un vietējā mērogā, 
stiprinot sadarbību ar nozarēm, t.sk. darba tirgus pieprasījumā balstītā pieaugušo izglītības 
piedāvājuma noteikšanā Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes ietvaros, nodrošinot dažādu 
institūciju īstenoto pasākumu sinerģiju un papildinātību, kā arī stiprinot pieaugušo izglītības 
koordinatoru tīklu, t.sk. sniedzot metodisko atbalstu pieaugušo izglītības koordinatoriem. 
   Nozīmīgs pieaugušo izglītības sistēmas attīstības elements ir ilgtspējīgs finansējums, 
tādēļ pamatnostādņu periodā plānota sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas sistēmas izveide 
pieaugušo izglītības finansēšanai, kura paredzēs gan indivīda, gan darba devēja, gan valsts 
atbildību. Izglītības likums nosaka, ka valstij finansiāli ir jāatbalsta pieaugušo izglītība, finansējot 
pieaugušo neformālās izglītības programmas, kā arī atbalstot darba devējus darbinieku papildu 
izglītošanā. Pamatnostādņu periodā plānots turpināt darbu pie minētā regulējuma ieviešanas, 
t.sk. vērtējot iespējas paplašināt paredzēto valsts atbalstu uz citu pieaugušo izglītības 
piedāvājumu.  

Darba devējiem ir kritiska loma pieaugušo izglītības finansēšanā67. Tiks turpināts 
iepriekšējā perioda beigās uzsāktais darbs sadarbībā ar darba devējiem pie atbalsta 
nodrošināšanas darbinieku izglītošanai profesionālo un caurviju kompetenču pilnveidei. 

Pamatnostādņu periodā plānots attīstīt publiskās un privātās partnerības pieaugušo 
izglītības finansēšanai, piem., prasmju fondu attīstība un pilotēšana atsevišķās nozarēs, 
stimulējot nozaru aktīvāku iesaisti cilvēkresursu attīstībā. Tāpat arī tiks izskatītas iespējas ar 
nodokļu atlaidēm saistītām politikas iniciatīvām, lai stimulētu darba devēju investīcijas 
nodarbināto izaugsmē, jo īpaši attiecībā uz mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem.    

Lai ikvienam pieaugušajam būtu pieejama kvalitatīva pieaugušo izglītība, nepieciešams 
veicināt sabiedrības un darba devēju izpratni par pieaugušo izglītību un līdzdalību 
pieaugušo motivācijas paaugstināšanā. Pamatnostādņu periodā lielāka uzmanība tiks 
pievērsta sabiedrības informēšanai par pieaugušo izglītības ieguvumiem un iespējām, kā arī 
motivēšanai, t.sk. mazāk iesaistīto mācības pieaugušo grupu sasniegšanas un motivēšanas 
pasākumi. Tiks īstenotas un koordinētas informētības palielināšanas kampaņas, izmantojot tādus 
instrumentus, kas tieši uzrunā un iesaista pieaugušos atbilstoši katrai mērķa grupai.  

Karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai citu starpā tiks izmantoti jau esošie resursi un 
tīkli, piem., VIAA, NVA karjeras konsultantu tīkls, kā arī lokālajā līmenī – bibliotēku tīkli68. Tāpat 
pamatnostādņu periodā tiks turpināts uzkrāt informāciju par pieaugušo mācībām, attīstot 
Informācijas sistēmas1 funkcionalitāti un iespējas, piem., veicot mācību dalībnieku profilēšanu un 
apmierinātības ar mācību kvalitāti apzināšanu.  

Tiks uzkrāti un izplatīti labas prakses piemēri par pieaugušo izglītības īstenošanu, 
zinātniskajiem un pētniecības darbiem, kā arī citām aktualitātēm pieaugušo izglītības jomā. Līdz 
ar to pamatnostādņu plānošanas periodā tiks turpināts uzturēt un attīstīt tīmekļa vietni 
www.mūžizglītība.lv, kā arī informācijas tīklu pieaugušo izglītības sniedzējiem un izglītotājiem 
EPALE. 
  

                                                           
66 Skat. Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020. gadam http://likumi.lv/ta/id/281992-par-pieauguso-
izglitibas-parvaldibas-modela-ieviesanas-planu-2016-2020-gadam 
 
68 Izvērtējumā “Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums” ir minēts, ka pašvaldību līmenī 
sadarbība pieaugušo izglītības jomā visbiežāk notiek ar bibliotēku (74,8%), NVA (72,3%) un VIAA (66,4%). 

about:blank
http://likumi.lv/ta/id/281992-par-pieauguso-izglitibas-parvaldibas-modela-ieviesanas-planu-2016-2020-gadam
http://likumi.lv/ta/id/281992-par-pieauguso-izglitibas-parvaldibas-modela-ieviesanas-planu-2016-2020-gadam
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4. mērķis: Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība. 
 Izglītības sistēma ir kompleksa sistēma, kas vienlaikus darbojas vairākos līmeņos – 
izglītības iestādes, pašvaldības un nacionāla mēroga jeb sistēmas līmenis, kuru raksturo plašs 
iesaistīto pušu loks ar dažādu mijiedarbības intensitāti un kuras darbības rezultātu ietekmē daudzi 
un dažādi faktori69. Neskatoties uz kompleksitāti, izglītības sistēmai ir jāspēj daudz ātrāk reaģēt 
uz pārmaiņām un tās vadīt proaktīvā un efektīvā veidā. 
 Sistēmas un resursu efektīvai pārvaldībai būtiska ir izglītības iestāžu pārvaldība – 
nepieciešams attīstīt iestāžu vadības kapacitāti un kvalitāti, veidot efektīvas pārvaldes formas, kā 
arī pārskatīt un sakārtot ar resursu vadību saistītus jautājumus. Vadības kapacitāte ir noteicoša, 
lai nodrošinātu mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma īstenošanu. Pārmaiņu vadībai 
un organizācijas iekšējās kultūras attīstībai nozīmīga ir izglītības iestāžu transformācija uz 
“mācīšanās organizācijām”. 
 Stratēģiskai izglītības pārvaldībai būtiska ir izglītības kvalitātes vadības un monitoringa 
sistēmas ieviešana un nostiprināšana. Datu pieejamība un kvalitāte, datu analītika un izglītības 
kvalitātes monitorings nodrošina pierādījumos balstītas izglītības politikas īstenošanu. Tas sniedz 
ieguldījumu gan izglītības sektora stratēģiskā attīstībā – dažādos izglītības sistēmas līmeņos ir 
iespējams pieņemt labākus, datos balstītus lēmumus par veicamajām darbībām, gan arī ļauj 
izvērtēt īstenoto izglītības politikas iniciatīvu efektivitāti. Tādējādi svarīga ir publiskā un izglītības 
sektora – jo īpaši lēmumu pieņēmēju līmenī – analītiskās un stratēģiskās kapacitātes 
stiprināšana.  
 Ilgtspējīgu pārmaiņu īstenošanai būtiska ir lietotājcentrēta pieeja izglītības politikas 
plānošanā, ieviešanā un izvērtēšanā. To iespējams nodrošināt aktīvākas sadarbības izveidē ar 
sociālajiem un sadarbības partneriem, viņu līdzdalību un iesaisti izglītības politikas veidošanā. 
Palielinoties iesaistīto pušu līdzdalībai, sagaidāms, ka dažādas iesaistītās puses uzņemas 
aktīvāku lomu un līdzatbildību par izglītības kvalitātes nodrošināšanu.  
  Mērķa ietvaros izvirzītie rīcības virzieni un uzdevumi koncentrējas uz rīcībpolitikas 
iniciatīvām, kas risina jautājumus: 

● Kā nodrošināt izglītības sistēmas un iestāžu stratēģisku un efektīvu pārvaldību? 
● Kā nodrošināt pierādījumos balstītas un lietotājcentrētas izglītības politikas 

plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu? 
 
 Rīcības virziens 4.1. “Izglītības sistēmas un iestāžu efektīvas pārvaldības veidošana” 
paredz gan saturisku attīstību – izglītības iestāžu transformāciju par “mācīšanās organizācijām” 
un vadības stratēģiskās un līderības kapacitātes stiprināšanu, gan arī resursu un pārvaldības 
pilnveides risinājumu īstenošanu. 
 Rīcības virziens 4.2. “Pētniecībā un pierādījumos balstīta, lietotājcentrēta izglītības politika” 
akcentē nepieciešamību attīstīt un pilnveidot izglītības kvalitātes vadības un monitoringa sistēmu 
un tās nodrošināšanā iesaistīto cilvēkresursu kapacitāti, tādējādi stiprinot stratēģisku un 
tālredzīgu pieeju izglītības politikas plānošanai un īstenošanai.  
 
Rīcības virzienu un uzdevumu detalizētāks apraksts. 
 
Uzdevums Izpildes 

termiņš 
(gads) 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Sasaiste ar 
politikas rezultātu 
un rezultatīvo 
rādītāju 

Rīcības virziens 4.1. Izglītības sistēmas un iestāžu efektīvas pārvaldības veidošana. 

4.1.1. Pilnveidot izglītības sistēmas 
dalībnieku funkcijas un atbildību 
sistēmas efektīvai funkcionēšanai. 

2027. IZM VIAA, IKVD PR 1: RR 1.2., RR 1.3.; 
PR 2: RR 2.2., RR 2.3.; 
PR 4: RR 4.1. 

4.1.2. Efektīvu izglītības iestāžu 
pārvaldības modeļu attīstība un 
iestāžu vadības kapacitātes 
stiprināšana pārmaiņu vadībā, 
“mācīšanās organizācijas” pieejas 

2027. IZM IKVD, VISC PR 1: RR 1.1., RR 1.2., 
RR 1.3.; 
PR 2: RR 2.2., RR 2.3., 
RR 2.4., RR 2.7.; 
PR 3: RR 3.1., RR 3.2., 
RR 3.3., RR 3.4;. 
PR 4: RR 4.1., RR 4.2. 

                                                           
69 Burns,T.and F.Köster (eds.) (2016),Governing Education in a Complex World, Educational Research and Innovation, OECD 
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264255364-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264255364-en
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īstenošanā un izglītības resursu 
koplietošanā. 

Rīcības virziens 4.2. Pētniecībā un pierādījumos balstīta, lietotājcentrēta izglītības politika. 

4.2.1. Attīstīt un stiprināt izglītības 
politikas veidotāju un īstenotāju 
stratēģisko, analītisko un datu pratības 
kapacitāti. 

2027. IZM VIAA, IKVD, 
VISC, AIC  

PR 4: RR 4.1. 

4.2.2. Pilnveidot izglītības kvalitātes 
vadības un monitoringa sistēmu. 

2027. IZM, IKVD, 
AIC, CSP 

 PR 2: RR 2.2., RR 2.3.; 
RR 2.4., RR 2.5, RR 
2.7.; 
PR 3: RR 3.4.,  
PR 4: RR 4.1. 

 

 
Rīcības virziens 4.1. Izglītības sistēmas un iestāžu efektīvas pārvaldības veidošana. 
 
Uzdevums 4.1.1. Pilnveidot izglītības sistēmas dalībnieku funkcijas un atbildību sistēmas 
efektīvai funkcionēšanai.  
 Pamatnostādņu periodā nepieciešams pilnveidot valsts un reģionāla līmeņa izglītības 
sistēmas dalībnieku funkcijas un atbildību, ņemot vērā valstī notiekošās reformas un aktuālās 
izglītības politikas iniciatīvas.  
 Plānota izglītības iestāžu dibinātāja atbildības palielināšana par izglītības kvalitātes 
nodrošināšanu; nosakot mērķus: 
● noteikt dibinātāja atbildību kvalitātes nodrošināšanā un kvalitātes vērtēšanā; 
● izveidot dibinātājam pieejamus atbalsta instrumentus izglītības kvalitātes novērtēšanai un 

attīstīšanai; 
● pilnveidot pašvaldību izglītības ekspertu profesionālās kompetences pētniecībā un 

pierādījumos balstītas, lietotājcentrētas izglītības politikas veidošanā; 
● sniegt juridisku atbalstu izglītības iestāžu dibinātājiem izglītības kvalitātes nodrošināšanā, 

ieviešot pilnveidoto mācību saturu un pieeju un īstenojot pārmaiņas izglītībā pēc 
administratīvi teritoriālās reformas. 

 Šos mērķus paredzēts sasniegt, īstenojot virkni pasākumu, kas ir vērsti uz atbilstoša 
juridiskā ietvara izveidi un praktisku atbalstu tā kvalitatīvai piemērošanai, kā arī IKVD lomas 
stiprināšanu pašvaldību un izglītības iestāžu ar vāju kapacitāti atbalstam. 
 Ņemot vērā demogrāfisko prognožu norādes, ka esošais visu līmeņu skolu tīkls nākotnē 
netiks racionāli izmantots, tiks turpināta izglītības iestāžu tīkla vispārējā izglītībā sakārtošana, 
tādējādi veicinot līdzvērtīgas iespējas izglītības programmu apguvei, kā arī efektīvu izglītības 
iestāžu infrastruktūras un cilvēkkapitāla resursu izmantošanu. 
 Tā kā valsts budžeta izpildē nav redzama informācija par pašvaldību izdevumu sadalījumu 
izglītības iestāžu līmenī, kā rezultātā nav iespējams pilnvērtīgi analizēt publisko līdzekļu 
izlietojumu un efektīvu plānošanu, pamatnostādņu periodā plānots aktivitātes: 
● veikt vispārējās izglītības iestāžu darbības finanšu efektivitātes izvērtējumu. 

Starpinstitucionālas darba grupas ietvaros izvērtēt piemērotāko risinājumu informācijas 
atspoguļošanai pa finansējuma avotiem līdz izglītības iestāžu līmenim par kopējo līdzekļu 
izlietojumu izglītības funkcijas nodrošināšanai; 

● izstrādāt un ieviest vienotus kritērijus vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai. Veidot 
demogrāfiskajai situācijai un jaunā mācību satura ieviešanas prasībām atbilstošu izglītības 
iestāžu tīklu, lai katram izglītojamajam nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību. 

 Pamatnostādņu periodā plānota arī augstākās izglītības tīkla sakārtošana, balstoties 
uz jaunu AI iestāžu tipoloģiju, kas stiprina pētniecībā balstītas starptautiski konkurētspējīgas 
augstākās izglītības institūcijas. Tālākajai AI sektora institucionālajai attīstībai ir jānotiek, 
balstoties uz diviem principiem: kvalitāti un resursu izmantošanas efektivitāti. Plānojot finanšu 
instrumentus ir jāveido stratēģisko investīciju portfelis augstākās izglītības pārvaldības reformu 
ieviešanai, lai stiprinātu augstskolu kapacitāti, kas ietver savstarpēji saistītus darbības virzienus: 
pirmkārt, nodrošinot institūciju iekšējo resursu konsolidāciju, otrkārt, veidojot konsorcijus resursu 
koplietošanas risinājumiem un treškārt, sniedzot atbalstu institucionālās integrācijas 
risinājumiem. Lai veicinātu institucionālo integrāciju ir jāmaina regulējums, kas nosaka augstskolu 
struktūrvienību veidus un to autonomijas pakāpi. AI kvalitātes nodrošināšanā nozīmīgs ir 2020.–
2024. gada studiju virzienu akreditācijas cikls, jo pirmo reizi notiks sistēmisks visu AI studiju 
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virzienu izvērtējums atbilstoši ESG prasībām, vienlaikus sagatavojoties arī pakāpeniskai pārejai 
uz cikliskas institucionālās akreditācijas sistēmas ieviešanu.  
 Tāpat izglītības sistēmas efektīvai funkcionēšanai nepieciešams veicināt sociālo un 
sadarbības partneru lielāku līdzdalību un līdzatbildību politikas plānošanā, ieviešanā, 
komunikācijā un izvērtēšanā. Šāda līdzdalība ir būtiska arī dažādu jaunu pieeju un izglītības 
politikas iniciatīvu pilotēšanā. Lielāka līdzdalība jaunu politikas iniciatīvu testēšanā un aprobācijā 
ļautu pilnveidot izglītības politikas veidošanas procesu un piesaistīt kvalitatīvus un uz inovāciju 
orientētus cilvēkresursus.  
 

Uzdevums 4.1.2. Efektīvu izglītības iestāžu pārvaldības modeļu attīstība un iestāžu vadības 
kapacitātes stiprināšana pārmaiņu vadībā, “mācīšanās organizācijas” pieejas īstenošanā 
un izglītības resursu koplietošanā.  
 Paredzamo reformu (pāreja uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu; izglītības 
iestāžu tīkla sakārtošana; AI iestāžu iekšējās pārvaldības modeļa maiņa) ieviešanai 
nepieciešama izglītības iestāžu vadības kapacitātes un kompetenču attīstība vispārējā, 
profesionālajā un augstākajā izglītībā. Nākotnes pārmaiņu veiksmīgai vadībai vadītājiem būs 
nepieciešamas tādas prasmes kā spēja būt par pārmaiņu līderi, vīzijas veidošana, pārmaiņu 
procesa un pretestības vadība, resursu nodrošināšana, iekšējās un ārējās vides apzināšana, 
mērķtiecīga komunikācija, uzticības veidošana un citas prasmes70; kā arī izglītības iestādes 
efektīvai pārvaldībai nepieciešamas stratēģiskās plānošanas, efektīvas pārvaldības un kvalitātes 
novērtēšanas prasmes. Izglītības iestāžu vadībai un administratīvajam personālam tiks 
nodrošināta atbilstoša profesionālā pilnveide, popularizējot labās prakses piemērus izglītības 
iestāžu pārvaldības jautājumos, kā arī sekmējot pieredzes apmaiņu starp izglītības iestāžu 
vadītājiem un vadošajiem Latvijas uzņēmējiem, pašvaldību, valsts iestāžu vadītājiem un 
nevalstisko organizāciju vadītājiem, kā arī sekmējot citu valstu pieredzes un prakses apgūšanu. 
Papildus jaunu kompetenču attīstībai pamatnostādņu periodā plānots ieviest arī vadības 
personāla esošo kompetenču novērtēšanu. Augstākajā izglītībā tiks izstrādāti un ieviesti 
instrumenti, kas palīdzēs augstskolām īstenot esošo kompetenču novērtēšanu un vajadzībām 
atbilstošu jaunu kompetenču attīstības plānošanu. 
 Nepārtraukta darbinieku mācīšanās ir viena no mūsdienīgas “mācīšanās organizācijas” 
pazīmēm71; šāds izglītības iestāžu darbības modelis ir priekšnosacījums, lai izglītības iestāde 
spētu regulāri attīstīties un pielāgoties jauniem apstākļiem un situācijām. Saskaņā ar pilnveidotā 
mācību satura un pieejas principiem vispārējā izglītībā, izglītības iestāžu, izglītības programmu 
akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas rezultātiem, starptautiskiem pētījumiem un 
attīstības tendencēm izglītībā, aktuāla ir izglītības iestāžu transformācija uz „mācīšanās 
organizācijām”. Pamatnostādņu periodā plānots sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem un 
vietniekiem viņu vadīto izglītības iestāžu transformācijai uz “mācīšanās organizācijām”. 
  Vadības kapacitātes stiprināšanai vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītība tiks 
izveidota un ieviesta profesionāla izglītības vadītāju atlases sistēma. Līdzšinējā kārtība 
norāda uz to, ka valsts līmenī nav izveidots ilgtspējīgs un efektīvs izglītības iestāžu vadītāju 
sagatavošanas un atlases mehānisms un pretendentu sagatavotības līmenis ir krasi atšķirīgs, par 
ko liecina arī izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas rezultāti. 
 Profesionālās izglītības jomā ir stiprināma izglītības iestādes vadības komandas 
kapacitāte, paredzot vadītāja vietnieka amatu inovācijas un attīstības jautājumos. Tas ļautu 
īstenot virzību uz izcilību un turpmāku Latvijas profesionālās izglītības starptautisku 
konkurētspēju un eksportu, kā arī izglītības iestādes plānveidīgu un stratēģisku attīstību. 
 Spēcīga AI vadība nodrošinās pamatnostādņu periodā plānoto augstākās izglītības 
iestāžu pārvaldības pilnveidošanu. Lielākā daļa Eiropas valstu universitāšu pāriet uz divlīmeņu 

                                                           
70 Somerville, K. & Whelan-Berry, K. (2009). Organizational change skills:  A study of the 
literature and education available from American and Canadian MBA programs. The International Journal of Knowledge, Culture & 
Change Management, 9 (10), 55-65.   
71 “Mācīšanās organizācijas” pamatā ir trīs stūrakmeņi: 1) atbalstoša mācīšanās vide, 2) konkrēti mācīšanās procesi un prakses un 
3) līderi, kas stiprina mācīšanos; Garvin, D. A., Edmondson, A.C., and Gino, F. (2008). Is yours a learning organization? Harvard 
Business Review, March, 109-116. Pieejams https://hbr.org/2008/03/is-yours-a-learning-organization; 
„Skola kā mācīšanās organizācija” koncepts uzsver arī skolotāju un skolu vadības sadarbības lomu izglītības iestādes kā mācīšanās 
organizācijas darbībā. Tajā skolēni, skolotāji, skolas vadība un pārējais personāls individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus un 
kopējos mērķus; OECD/UNICEF (2016) What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and 
teachers (http://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf; 

https://hbr.org/2008/03/is-yours-a-learning-organization
http://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf
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pārvaldības struktūru, kur stratēģiskie un pārvaldības uzdevumi ir skaidri nodalīti72 – senāts 
nodarbojas ar akadēmiskiem jautājumiem un padome atbild par ilgtermiņa stratēģiskiem 
lēmumiem. Jaunais pārvaldības modelis73 ļaus stiprināt izglītības institūciju saikni ar sabiedrību, 
piesaistīt viedokļu un kompetenču daudzveidību, sekmēt institūcijas starptautisku atpazīstamību, 
un veicināt izglītības iestāžu un tautsaimniecības sadarbību. Ir plānots jauno pārvaldības modeli 
Latvijas universitātēs ieviest līdz 2022. gada beigām, bet augstskolās, tai skaitā mākslas un 
kultūras augstskolās – līdz 2023. gada beigām. 
 Papildus efektīvai izglītības iestāžu pārvaldībai plānota digitālu risinājumu attīstība 
pārvaldības procesu organizēšanai un sadarbības un resursu koplietošanas iespēju 
attīstība starp izglītības iestādēm. Sadarbības un resursu koplietošanas stiprināšana 
nepieciešama augstākās izglītības izcilības veidošanai: resursu/programmu apvienošana 
kopīgiem mērķiem un projektiem, veicinot pētniecības darbu augstskolās, uzlabojot augstskolu 
pārvaldību, t.sk. paredzot dažādu kompetenču un prasmju apguves iespējas sadarbības 
augstskolās, un tādējādi stimulējot augstskolu konsorciju veidošanos.  

Pamatnostādņu periodā plānots izstrādāt jaunu pieeju un metodoloģiju noteiktās studiju 
jomās, sekmējot resursu koplietošanu, aktīvi izmantojot un integrējot tehnoloģijas (angļu val. – 
technology enchanced learning) un digitālos risinājumus studiju procesā. Plānota virtuālu kopīgu 
studiju programmu izveide noteiktās studiju jomās nacionālā un starptautiskā līmenī, studiju 
modernizācija, investējot augstskolu digitalizācijā, augstskolu materiāli tehniskajā bāzē 
(infrastruktūra, aprīkojums), studiju procesā un mācībspēkos. Būtiska loma paredzama biznesa 
inkubatoriem un radošajām laboratorijām, kā arī mācību uzņēmumiem, kur augstākās, 
profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju un uzņēmēju materiālo un 
intelektuālo resursu racionālas koplietošanas rezultātā tiek īstenota inovācija un virzība uz 
izcilību, ar to saprotot arī individuālo spēju un potenciāla aktualizēšanu katram iespējamā līmenī 
un apjomā.  

Covid-19 krīzes ietekmes mazināšanai izveidotais projekts “Tava klase” skaidri iezīmēja 
rīcības virzienus, kas tālāk ir attīstāmi izglītības resursu koplietošanas sekmēšanā, tai skaitā, 
televīzijas un interneta resursa izmantošana kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai, 
digitālo mācīšanās platformu nepieciešamība visos izglītības līmeņos.  
 Sadarbības un resursu koplietošanas stiprināšana ir turpinājums 2014.–2020. gada 
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ESF projekta 8.2.1. SAM "Samazināt studiju 
programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" īstenošanai un 8.2.3. SAM 
"Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās“ īstenošanai AI iestādēm, paredzot 
iespēju saņemt atbalstu e-risinājumu, t.sk. e-koplietošanas mehānismu un starpinstitūciju 
sadarbības risinājumu un digitālo resursu un instrumentu koplietošanas, attīstībai.74   
 
 
Rīcības virziens 4.2. Pētniecībā un pierādījumos balstīta, lietotāj-centrēta izglītības 
politika. 
 
Uzdevums 4.2.1. Attīstīt un stiprināt izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, 
analītisko un datu pratības kapacitāti. 
 Lai stiprinātu pierādījumos balstītas izglītības politikas plānošanu, īstenošanu un 
novērtēšanu, nepieciešams stiprināt stratēģisko un analītisko kapacitāti IZM, tādējādi 
nodrošinot regulāru datu, esošās situācijas un potenciālo attīstības scenāriju analīzi, kvalitātes 
monitoringa sistēmas uzturēšanu un vadību, izglītības politikas iniciatīvu efektivitātes izvērtēšanu, 
stratēģisku prognozēšanu un ilgtermiņa plānošanu, kā arī stratēģisku komunikāciju ar dažādām 
iesaistītajām pusēm.  
 Papildu IZM kā centrālā izglītības politikas veidotāja kapacitātes stiprināšanai kopumā 
nepieciešama profesionālās kompetences pilnveide izglītības politikas veidotājiem un 
īstenotājiem (VISC, IKVD, VIAA, pašvaldību izglītības ekspertiem) datu pratības un 
stratēģiskas plānošanas jautājumos, tādējādi nodrošinot veiksmīgu izglītības monitoringa un 

                                                           
72 European University Association (2015). ATHENA toolkit: Governance models. EUA,  Brussels: Belgium. Pieejams:  
https://www.athena-tempus.eu/images/docs/EUA-ATHENA%20Toolkit%20Governance.pdf 
73 Saskaņā ar 2020. gada 4. marta konceptuālo ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"; 
https://likumi.lv/ta/id/313034-par-konceptualo-zinojumu-par-augstskolu-ieksejas-parvaldibas-modela-mainu  
74Izglītība, prasmes un mūžizglītība, https://www.esfondi.lv/izglitiba-prasmes-muzizglitiba?print=1  
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izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. IZM un tās padotības iestādēm tām deleģēto 
funkciju izpildei, izglītības politikas plānošanai un sekmīgai ieviešanai ir nepieciešams 
paaugstināt darbinieku kompetenci veikt lielo datu apstrādi un analītisko darbu augstākā 
stratēģiskā līmenī. Lielo datu apstrādei un analīzei, kā arī situācijas un konteksta prognozei 
nepieciešams un iespējams izmantot sarežģītākus un mūsdienīgākus rīkus. Tāpat ir būtiski sniegt 
atbalstu pašvaldību izglītības ekspertiem, vadībai un izglītības iestāžu vadībai darbam ar risku 
identificēšanas sistēmu, izglītības kvalitātes vadības sistēmu un izglītības kvalitātes monitoringa 
jautājumiem. 
 Pamatnostādņu periodā paredzēts noteikt augstskolu stratēģisko specializāciju un 
sniegt atbalstu augstskolām stratēģiskās plānošanas jomā, t.sk. sniedzot metodisko atbalstu 
augstākās izglītības iestādēm attīstības stratēģiju un rīcības plānu izstrādē. Kā norādīts PB 
ziņojumā par Latvijas AI iestāžu iekšējo finansēšanu un pārvaldību75, ir nepieciešams uzlabot 
institūciju stratēģijas gan to formas, gan satura ziņā. IZM atbalsts iestāžu vadības stratēģiskās 
plānošanas kapacitātes stiprināšanai veicinās augstas kvalitātes stratēģiju izstrādi valsts politikas 
mērķu sasniegšanai. Valsts izglītības politika var tikt realizēta tikai ar izglītības institūciju konkrētu 
rīcību, kam jābūt saskaņotai ar politikas dokumentiem. Izglītības iestāžu stratēģijām jābūt viegli 
uztveramām, pielietojamām un pārraugāmām. 
 
Uzdevums 4.2.2. Pilnveidot izglītības kvalitātes vadības un monitoringa sistēmu. 
 Iepriekšējā pamatnostādņu periodā tika noteikts uzdevums izveidot izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmu, lai virzītos uz pierādījumos balstītu izglītības politikas plānošanu. Izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas tālākai attīstībai līdz 2027. gadam iezīmēti šādi nozīmīgākie 
stratēģiskie rīcības virzieni: 

 Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes vadības 
sistēmas izveide. Izglītības kvalitātes vadības sistēma ir darbību kopums īstenojamās izglītības 
programmas kvalitātes un atbilstības noteiktiem standartiem nodrošināšanai. Paredzēts, ka 
izglītības kvalitātes vadības sistēmu veidos izglītības iestādes iekšējā kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma, tajā skaitā ikgadējā pašvērtēšana, izglītības iestādes un izglītības programmas 
akreditācija, izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana un izglītības iestādes 
dibinātāja un valsts līmenī īstenots izglītības kvalitātes monitorings. Izvērtējot līdzšinējo izglītības 
kvalitātes vērtēšanas procesu, secināts, ka nepieciešams paplašināt izglītības kvalitātes 
vērtēšanas pamatus jau esošajiem četriem – (1) vienoti kritēriji iekšējai (pašvērtēšana) un ārējai 
vērtēšanai (akreditācija); (2) regulārs pašvērtēšanas process; (3) akreditācijas īstenošana, 
balstoties pašvērtēšanas rezultātos; (4) ārējās vērtēšanas ekspertu sagatavošana – pievienojot 
vēl piecus pīlārus: (5) risku identificēšanas sistēma; (6) kvalitatīvo un kvantitatīvo datu uzkrāšana 
un analīze; (7) metodisks atbalsts izglītības iestādēm un dibinātājiem pārejai uz izglītības iestāžu 
darbību pēc “mācīšanās organizācija” pamatprincipiem; (8) ikgadējie pārskati par izglītības 
kvalitātes jautājumiem; (9) saikne ar augstskolām pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju 
sagatavošanā. Rezultātā tiks izveidota visaptveroša izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma, kas 
balstās uz deviņiem pīlāriem. Pilnvērtīgai izglītības iestāžu kvalitātes vadības sistēmai jo īpaši ir 
nepieciešama risku identificēšanas sistēma un agrīnās brīdināšanas sistēma (angļu val. – 
early warning system), kas ir prevencijas un agrīnas intervences prakse izglītībā. Tās mērķis ir 
nodrošināt instrumentus izglītības iestāžu paškontrolei un izglītības kvalitātes regulāram ārējam 
monitoringam, lai uz izglītības kvalitāti potenciāli pazeminošiem apstākļiem varētu reaģēt 
nekavējoties, parādoties pirmajām to pazīmēm. Pamatnostādņu periodā plānots izveidot risku 
identificēšanas sistēmu vispārējā un profesionālajā izglītībā. 

 Profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēma un augstākās izglītības 
absolventu monitoringa sistēma. Absolventu turpmāko gaitu monitorings, ko veic Centrālā 
statistikas pārvalde un kas ietver informāciju par absolventu nodarbinātību, ienākumiem un 
bezdarba līmeni, ir viens no izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas instrumentiem, lai novērtētu 
augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu absolventu integrāciju darba tirgū un 
karjeras veidošanos 10 gadu periodā. Tas ir nozīmīgs datu avots, lai novērtētu absolventu apgūto 
kompetenču atbilstību darba tirgus prasībām un konkurētspēju darba tirgū, sistēmas līmenī 

                                                           
75 Pasaules Bankas ziņojums “Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība”. Pieejams: 
https://izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba/augstakas-izglitibas-finansesanas-modelis/pasaules-bankas-petijums-par-augstakas-
izglitibas-parvaldibu  
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sabalansētu izglītības iestāžu piedāvājumu ar darba tirgus pieprasījumu, informētu jauniešus par 
nodarbinātības perspektīvām atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, kā arī novērtētu izglītības iestāžu 
nodrošināto mācīšanas un mācīšanās (learning and teaching) ietekmi un absolventu 
nodarbināmības (employability) rezultātiem. Absolventu monitoringa ieviešana profesionālajā 
izglītībā uzsākta 2020. gadā. AI tiks turpināta Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas 
koncepcijā76, ESF SAM 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” sasniegto 

rezultātu un izstrādāto procedūru un principu augstākās izglītības absolventu monitoringa 
īstenošanai attīstīšana, kā arī pilnveidota valsts līmenī77 uzsāktā absolventu nodarbinātības, 

bezdarba un ienākumu monitoringa metodoloģija. Līdz 2027. gadam plānots pilnveidot izglītības 
iestāžu absolventu turpmāko darba gaitu un ienākumu monitoringa metodoloģijas un turpināt 
augstākās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringu. 
 Pilnveidojot augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas procesu augstākās izglītības 
iestāžu iekšējās kvalitātes kultūras stiprināšanai, paredzēts ieviest ciklisku augstskolu 
institucionālo akreditāciju, tādējādi turpinot iepriekšējā periodā uzsāktās reformas augstskolu 
kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanā. Pašlaik vienīgā cikliskā vērtēšanas procedūra ir studiju 
virzienu (studiju programmu grupu) akreditācija, kas nesniedz pilnīgu pārskatu par pašu AI 
institūciju. AI institūciju akreditācija ir institūcijas darba organizācijas un resursu kvalitātes 
novērtējums, kura rezultātā institūcija tiek atzīta no valsts puses, un tā var izsniegt valsts 
diplomus. Ārējā kvalitātes nodrošināšana tās dažādajās izpausmēs var apliecināt AI institūcijas 
iekšējās kvalitātes nodrošināšanas efektivitāti un darboties kā pilnveides katalizators. Efektīvai 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jābūt visaptverošai, un tās procedūrām jābūt secīgām un 
pilnveidotām. Lai mainītu sistēmu no kvalitātes kontroles uz kvalitātes uzlabošanu un varētu tajā 
ieviest izmaiņas, ir nepieciešama visas esošās AI kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas 
sistēmas Latvijā pārskatīšana. 2020. gadā IZM sadarbībā ar AIC ES strukturālo reformu atbalsta 
programmas ietvaros uzsāka AI kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveides koncepcijas 
izstrādi, kas paredz sagatavot un izskatīšanai MK iesniegt priekšlikumus par augstskolu cikliskās 
institucionālās akreditācijas ieviešanu un priekšlikumus normatīvajam regulējumam. Tās 
ieviešanu kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru ir plānots uzsākt, sākot ar 2025. gadu. 
Plānots, ka tās ieviešanas rezultātā tiks samazināta pašreizējā pārklāšanās starp dažādām 
esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazināts administratīvais slogs un 
novērtēšanas procedūru izmaksas. 
 Pamatnostādņu periodā plānota arī izglītības kvalitātes pētniecības attīstība. Izglītības 
pētniecība Latvijā ir sadrumstalota starp zinātniskajām institūcijām un nenosedz visus aktuālās 
pētniecības jomas un inovāciju sistēmas, lai politikas veidotājiem nodrošinātu atbalstu ilgtermiņa 
izglītības politikas veidošanas procesā. Vienlaikus netiek stiprināta izglītības pētnieku kapacitāte 
un jauno zinātnieku iesaiste zinātniskos pētījumos ilgtermiņā. Tas tiks risināts, ieviešot ESF SAM 
8.3.6.2.  “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” darbību – nacionālie pētījumi izglītībā, 
nākamajā plānošanas periodā izveidojot valsts pētījuma programmu izglītībā.   
 Tāpat pierādījumos balstītai izglītības politikai ir nepieciešami arī atbilstoši izveidoti 
analītiskie rīki un platformas, kas ļauj uzkrāt informāciju par dažādu izglītības sistēmas 
dalībnieku sniegumu un to analizēt atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Tādēļ līdz 2027. gadam ir 
paredzēta vairāku analītisko rīku attīstība, kā piemēram, analītiskais rīks pirmsskolas izglītības 
kvalitātes novērtēšanai un izglītojamo individuālās izaugsmes novērtēšanai un veicināšanai. 
Analītisko rīku izstrādē paredzēts vadīties pēc vajadzību definēšanas un atbilstošākā 
piedāvājuma izstrādes principa. 
 Pamatnostādņu periodā plānots turpināt dalību starptautiskajos salīdzinošajos 
izglītības pētījumos un ES un starptautisko organizāciju izglītības kvalitātes monitoringa 
struktūrās Latvijas izglītības kvalitātes sistēmas izvērtēšanai un attīstības risinājumu 
rekomendācijām. Regulārs starptautisks salīdzinošais novērtējums ir viens no izglītības kvalitātes 
monitoringa veidiem, kas ļauj izglītības sistēmas vājās un stiprās vietas vērtēt plašākā 
starptautiskā – Eiropas un OECD valstu – kontekstā, izmantojot starptautisko izglītības sistēmu 
analītiķu un statistiķu veikto analīzi, kā arī attīstīt starptautiskiem standartiem atbilstošu izglītības 
pētniecību Latvijā. 

                                                           
76 Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija. Pieejams:  
http://www.aic.lv/portal/content/files/AIC%20ESG2015%20int-1_2.pdf  
77 Augstskolu likums, 5.pants. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums  
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 Tāpat tiks turpināta iepriekšējo pamatnostādņu periodā uzsāktā prakse būtisku izglītības 
kvalitātes jautājumu risināšanā piesaistīt starptautiskus ekspertus un starptautisko 
organizāciju un ES institūciju veidotas ekspertu komandas, tajā skaitā izmantojot kopīgās 
mācīšanās (peer learning) un kopīgās konsultēšanas (peer counceling) aktivitātes. 


