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Baiba Bašķere 

 

Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu 



…būs mazāk aprakstu, mazāk skaistu vārdu un tekstu, 
bet būs vairāk tabulu ar konkrētiem soļiem, konkrētu 

finansējumu, konkrētām teritorijām. 
(M.Krieviņš par jauno NAP) 



Esošā politikas plānošana 

POLITIKAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTI 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācija                               

Zinātnes un tehnoloģijas attīstība 
                              

Jaunatnes politika 
                              

Izglītības attīstība 
                              

Mūžizglītības politika 
                              

Sporta politika 
                              

Valsts valodas politika 
                              

IZM investīciju izglītības un zinātnes 
infrastruktūrā programma                               



SATURISKAIS IETVARS 



Izglītības attīstības mērķi 

Kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība personības 
izaugsmei, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts 

attīstībai 

 

1. Palielināt izglītības pieejamību, nodrošinot efektīvu resursu 
pārvaldību un attīstot institucionālo izcilību. 

2. Paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un 
attīstot atbilstošu infrastruktūru. 

3. Veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo prasmju 
attīstību dzīvei un konkurētspējīgai darba videi. 



Rīcības virzieni 

Palielināt izglītības pieejamību, nodrošinot efektīvu 
resursu pārvaldību un attīstot institucionālo izcilību 

 

1.Izglītības iestāžu tīkla optimizācija un pakalpojumu pieejamība 

2.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām un 
iekļaujošās izglītības principu veicināšana. 

3.Interešu izglītības iespēju paplašināšana neformālās izglītības 
kontekstā 

4.Izglītības finansēšanas modeļu efektīva pārvaldība 

5.Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita 
samazināšanas prevencija 



Rīcības virzieni 

Paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura 
pilnveidi un nodrošinot tā pēctecību 

1. Izglītības kvalitātes monitoringa īstenošana 

2. Individualizēta izglītības procesa nodrošināšana 21.g.s 
izglītības vides kontekstā 

3. Visaptveroša izglītības satura pilnveide un īstenošana 

4. Pedagogu motivācijas un profesionālās kapacitātes 
paaugstināšana  



Rīcības virzieni 

Veicināt cilvēku profesionālo prasmju attīstību dzīvei 
un konkurētspējīgai darba videi 

1.Vienotas karjeras izglītības sistēmas darbības īstenošana 

2.Mūžizglītības un neformālās pieaugušo izglītības iespēju 
paplašināšana 

3.Jauniešu bezdarba mazināšanas prevencija 

4.Izglītības starptautiskā konkurētspēja globalizācijas apstākļos 



RĀDĪTĀJU STRUKTŪRA  

Virsmērķis 

Politikas 
mērķis A 

Politikas 
rezultāts  

Darbības 
rezultāti (1-3) 

Politikas 
mērķis B 

Politikas 
mērķis C 

Rezultatīvie rādītāji 

Rezultatīvie rādītāji 

vērtības 

vērtības 

Problēma 1 Problēma 2 Problēma 3 



Kāda būs turpmākā izglītības 
politika? 

Atvērta pārmaiņām 
Cilvēkorientēta 
Ilgtspējīga 
Zināšanu sabiedrībā balstīta 
Sociālo partnerību veicinoša 
Vienota globālajā izglītības telpā 
Mūžizglītības principa veicinoša 
 



Nozares prioritātes 

Kādi būs pedagogi 2020.gadā? 

 Atbilstoši atalgoti un motivēti 

 Prasmīgi svešvalodu un IKT lietošanā 

 Vienoti novērtēti un skaidri klasificēti 

 Jaunāki, radošāki un uzņēmējspējīgāki 

 Ar e-mācību vidēm un DML strādājoši 

 Nodrošināti ar atbalsta personālu 

 Prasmīgi darbā ar iekļaujošajām grupām 

4.KVALITĀTES PAKĀPE 
LĪDZ 30 GADUS JAUNI 
«SVAIGIE» PEDAGOGI 
ĀRVALSTU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 

20% 
15% 
5% 
5% 



Nozares prioritātes 

Kāda būs pirmsskolas izglītība 2020.gadā? 

Diferencēta atbilstoši dažādiem vecumposmiem 

IKT integrējoša 

Kvalitatīvi un standartizēti novērtēta 

Radošākā vidē balstīta 

Atvērta jauniem mācību līdzekļiem 

Kvalificētu atbalsta personālu nodrošinoša 

DALĪBA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBĀ 95% 



Nozares prioritātes 

Kāda būs profesionālā izglītība 2020.gadā? 

 Spēcīgā PIKC tīklā balstīta 

 Karjeras atbalsta sistēmu nodrošinoša 

 Pieaugušo izglītību vecinoša 

 Reālu darba praksi stiprinoša 

 Ar augsti kvalificētiem mācībspēkiem/prakšu vadītājiem 

 NEP lēmumos balstīta 

 Modulārās izglītības programmas attīstoša 

 Ar DML un modernizētu aprīkojumu nodrošināta 

DUĀLĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBĀ 
NESEKMĪGIE UN NODARBĪBU NEAPMEKLĒJOŠIE 
KARJERAS KONSULTANTI IESTĀDĒS 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ĪPATSVARS 

5% 
2% 
50% 
50% 



DARBA ORGANIZĀCIJA UN SADARBĪBA 



Informācijas aprite 

IAD darba grupa NVO 

IZM vadība Saskaņotāji PIAD 
IAP PROJEKTS 

IAD vadības grupa 

Nozares 
departaments 

Padotības 

iestāde 

Padotības 

iestāde 



Paldies par uzmanību! 
 

Izglītības un zinātnes ministrija 
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments 

baiba.baskere@izm.gov.lv  

mailto:baiba.baskere@izm.gov.lv

