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Politikas virsmērķi

IZGLĪTĪBA

Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku

labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

JAUNATNE

Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni

un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā

statusu un iekļaušanos darba tirgū.

SPORTS

Palielināt to Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1–2 reizes

nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm.



IAP: vidējā termiņa attīstības plānošanas 

dokuments

• aptver visas izglītības jomas un nosaka izglītības attīstības 
pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem 7 gadiem;  

• paredzētie pasākumi secīgi turpina iepriekšējā plānošanas periodā  
uzsāktās reformas izglītības jomā, sasaistot nacionālā līmeņa mērķus 
ar Eiropas Savienības attīstības prioritātēm;

• Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz Ministru kabinetam 
informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanu (ietekmes 
novērtēšanu):
1) 2017.gadā - starpposma ziņojums;

2) pēc pamatnostādņu darbības perioda beigām - gala ietekmes novērtējums

• paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns īstenojams kārtējām 
gadam piešķirto un papildu pieprasītā valsts budžeta līdzekļu 
ietvaros, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu 
finanšu instrumentu līdzekļu ietvaros



Mērķi un sasniedzamais izglītībā: Izglītības 
attīstības pamatnostādnes (IAP)

• Cilvēkorientēta izglītība 

• Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

• Uz zināšanām balstītu sabiedrību veicinošā 
izglītība 

Pamatprincipi

• kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības
attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai
valsts izaugsmei

Virsmērķis

• Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot
satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru;

• Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda
profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un
konkurētspējai darba vidē;

• Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti,
attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu
konsolidāciju.

Mērķi



Demogrāfiskie 
izaicinājumi 

Neefektīvs izglītības 
sistēmas 

institucionālais tīkls

Mūsdienu prasībām 
daļēji atbilstoša 

mācību vide un saturs 

Pedagogu 
motivācijas un 
profesionālās 

pilnveides 
nepietiekama 

sekmēšana

Iekļaujošas izglītības 
principa un 

individualizētas mācību 
pieejas nepietiekama 

ieviešana 
Profesionālās 

izglītības 
nepietiekama 

pievilcība

Jauniešu 
bezdarbnieku 

īpatsvars

Augstākās izglītības 
internacionalizācija un 

starptautiskā 
konkurētspēja

Neefektīva 
augstākās 
izglītības 

finansēšana un 
pārvaldība

Pieaugušo zema 
iesaiste izglītības 

pasākumos

Izglītības 
monitoringa 

sistēmas trūkums

IAP: izaicinājumi un 
risināmās problēmas



Demogrāfiskie izaicinājumi

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2020.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu dažādās vecuma grupās 
(EM)

Tiek prognozēts, ka salīdzinājumā ar 2012.gadu 2020.gadā skolēnu skaits 

vispārējā vidējā izglītībā samazināsies par 11,6 tūkst. skolēnu, 

savukārt augstākajā izglītībā – 27,6 tūkst. studentu. 

Vienīgā izglītības pakāpe, kurā prognozējams izglītojamo vecumā no 7 līdz 14 
gadiem pieaugums, ir pamatizglītība.  
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IAP: 12 Rīcības virzieni 3 mērķu sasniegšanai

• Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu 
un veselīga dzīves veida veicinoša izglītības satura pilnveide

• Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās 
kapacitātes paaugstināšana

• 21.gs. atbilstīgas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana

• Iekļaujošās izglītības principa ieviešana

1. Izglītības 
vide

• Karjeras izglītības attīstība un pakalpojumu pieejamība

• Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita 
samazināšana

• Ārpus formālās izglītības iespēju bērniem un jauniešiem paplašināšana

• Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem 

2. Indivīda 
kompetence

• Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide

• Efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldības modeļu attīstība

• Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana

• Izglītības starptautiskā konkurētspēja

3. Efektīva 
pārvaldība



Izglītības iespēju paplašināšana 
jauniešiem

• Izglītības saturs un kvalitāte – pamats veiksmīgai dzīvei un 
darbam strauji mainīgajā 21.gs. vidē

1. Prasmju, spēju un kompetenču attīstība, apzinātāka tālākā  
“ceļa” izvēle

2. Iekļaujoša izglītība un draudzīga mācību vide 

3. Profesionālās izglītības saikne ar darba devējiem/tirgus 
vajadzības (duālā jeb darba vidē balstītas mācības) un pievilcība 
(infrastruktūra, skolu tīkls, 50/50), prakses vietas

4. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma (starptautiskais, 
nacionālais un individuālais līmenis)

• Pedagogi: kompetences pilnveide (21.gs.prasmes, jauns izglītības 
saturs, motivācija)

• Pašvaldību skolas: tīkls un infrastruktūra, IKT (moderna mācību 
vide)



Izglītības iespēju paplašināšana 
jauniešiem

• Neformālās izglītības programmu īstenošana (pilsoniskā 
apziņa un 21.gs. prasmes (soft skills))/Interešu izglītības 
piedāvājums – individuālo spēju attīstība/kultūrvēsturiskā 
mantojuma  apguve un nacionālās identitātes 
veidošana/vērtībizglītība

• Darbā ar jaunatni iesaistīto personu (jaunatnes lietu 
speciālisti, pedagogi, NVO pārstāvji, jauniešu līderi, skolēnu 
pašpārvaldes u.c.) profesionālā pilnveide pasākumi jauniešu 
brīvprātīgā darba veicināšanai nolūkā sniegt iespējas 
jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi

• Jauniešu garantija, iesaiste darbā vai mācībās (agri skolu 
pametušie, sociālās atstumtības riska grupa, NEETs
motivācija) 



Izglītības iespēju paplašināšana 
jauniešiem

• Augstākā izglītības modernizācija - atvērta, iekļaujoša, ar 
darba tirgu integrēta AI:
1. Piedāvājuma elastīgums un orientācija uz nākotnes prasmju apguvi

- studiju virzieni un virzienu padomes

- mācībspēku atjaunotne/mobilitāte (starptautiska un sektoru)

2. Internacionalizācija 

- augstskolu, koledžu un studiju virzienu starptautiski atzīta akreditācija

- starptautisko studentu un mācībspēku piesaiste

- kopīgas programmas

- mobilitāte

3. Pieejamība

- jauns finansējuma modelis

- VIIS t.sk. studējošo reģistrs un sasaiste ar darba tirgu



IAP: PAREDZĒTIE PASĀKUMI, AKTIVITĀTES

1. IZGLĪTĪBAS VIDE 2. INDIVĪDA KOMPETENCE 3. EFEKTĪVĀ PĀRVALDĪBA

1. Kompetencēs balstīts mācību
saturs un metodika

2. Darbs pie nacionālās kvalifikācijas
izstrādes un to sasaistes ar EKI

3. Augstākās izglītības
pārstrukturizēšanas pasākumi

4. Pedagogu kvalitātes, atalgojuma
un motivācijas sistēma

5. Profesionālo izglītības iestāžu
cilvēkresursu kompetences

6. Latvijas akadēmiskā personāla
kapacitāte

7. Modernas mācību vides
nodrošināšana

8. Mācību līdzekļu un tehniskā
aprīkojuma iegāde

9. Mācību vides uzlabošana
Profesionālajā izglītībā atbilstoši
tautsaimniecības nozaru attīstībai

10. Jauniešu ar speciālām vajadzībām
un citu sociālā riska grupu
jauniešu integrācijas pasākumi

11. Agrīnā speciālo vajadzību
diagnostika

1. Karjeras izglītības atbalsta
sistēmas izveide

2. Preventīvu un kompensējošu
pasākumu īstenošana
priekšlaicīgi izglītības sistēmu
atstāšanas riskam pakļautajām
grupām

3. Profesionālās izglītības īsās (1
līdz 1,5 gadi) programmas

4. Bērnu un jauniešu pilsoniskā
apziņa un 21.gs. prasmes (soft
skills)

5. Interešu (ārpusstundu)
izglītības attīstība

6. Atbalstu pedagogiem darbā ar
talantīgajiem bērniem

7. Pieaugušo izglītības atbalsta
nodrošināšana un pilnveide

8. Nodarbināto iedzīvotāju
profesionālās kompetences
pilnveide

9. Atbalsts mūsdienīgu latviešu
valodas kā otrās un kā
svešvalodas apguves pilveide

1. Izglītības kvalitātes monitoringa
veikšana mācību kvalitātes
uzlabošanai

2. Jauni izglītības kvalitātes indikatori

3. Atbalsts starptautiski atvērtai
augstskolu, koledžu un studiju
virzienu akreditācijai

4. VIIS attīstība (tajā skaitā sistēmas
sasaiste ar augstāko izglītību)

5. Jauns pedagogu darba samaksas
modelis

6. Augstākās izglītības finansēšanas
modeļa izstrāde un ieviešana

7. Uzlabota izglītojamo vajadzībām
atbilstošas un kvalitatīvas vispārējās
izglītības pakalpojuma pieejamību
reģionālā un valsts līmenī

8. Pašvaldību izglītības iestāžu tīkla
sakārtošana t.sk. speciālās izglītības
iestāžu tīklu sakārtošana

9. Starptautisko mācībspēku piesaiste
augstākajā un profesionālajā izglītībā

10. Atbalsts studiju programmu
konsolidēšanai, veidojot kopīgas
programmas



Būtiskākie sasniedzamie rezultāti

Rezultatīvie rādītāji 2012./2013. 2020.gads

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (15 gadīgie; PISA 5.un
6.līmenis), % lasītprasmē, matemātikā, dabaszinātnēs.

4,2%, 8%, 4,3% 7%, 8%, 8%

Karjeras konsultanta un skolēnu un audzēkņu skaita attiecība
pašvaldības teritorijā esošajās vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs

- 1/600

Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā
izglītības iestādē īpatsvars (%).

5,4% 3%

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars
vispārizglītojošās izglītības iestādēs ISCED 1-3 (%) no kopējā
izglītojamo skaita

4% 33%

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās
izglītības pakāpē.

61/39% 50/50%

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās
(koledžu līmeņa programmās) studējošo īpatsvars (%).

18% 24%



Būtiskākie sasniedzamie rezultāti

Rezultatīvie rādītāji 2012./2013. 2020.gads

Absolventu (bakalauru, maģistru un doktoru) bezdarba
līmenis 18 mēnešus pēc absolvēšanas procentos no visu
mācību iestāžu absolventu bezdarba līmeņa (%).

7,5% 5,2%

Audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas
mācības un 1. un 2.mācību gadā izgājuši mācību praksi
uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros.

5% 50%

Pedagogi vecumā līdz 29 gadiem īpatsvars no kopējā
pedagogu skaita ISCED 2-3 līmenī (%).

7,1% 14%

Ārvalstu mācībspēku ISCED 5-6 līmenī skaita īpatsvars (%) no
kopējā akadēmiskā personāla skaita.

0,5% 7%

Absolventu (ISCED-5/6) īpatsvars STEM jomās no kopējā
absolventu skaita (%).

19% 27%

Budžeta vietu īpatsvars STEM (%) no kopējā budžeta vietu
skaita.

44% 55%

Ārvalstu studentu, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai
īpatsvars no kopējā studentu skaita (%).

2,9% 8%



Politikas rezultāts Rezultatīvais rādītājs 2012./2013. 2020.gads

Palielināta sociālās 

atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu 

iesaiste neformālā 

izglītībā.

Ilgtermiņa kursu skaits sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem jauniešiem, īpaši, tiem, kas 

atrodas dienas aprūpes centros, grupu 

dzīvokļos, ieslodzījuma vietās, bērnu namos 

u.tml.

0

(2012)
320

Īstenoto projektu skaits nevalstisko organizāciju 

vai pašvaldību neformālās izglītības programmu 

realizēšanai jauniešu sociālo prasmju attīstībai, 

veselīgā un aktīvā dzīves veida popularizēšanai.

0

(2012)
150

Īstenoto jauniešu iniciatīvu projektu skaits, kas 

nodrošina jauniešu iesaistīšanos dažādās 

pašiniciētās aktivitātēs un  līdzdalību vietējos 

un reģiona līmeņa demokrātijas procesos.

0

(2012)
57

Paaugstināts 

izglītībā iesaistīto 

personu īpatsvars.

Obligātās izglītības vecumā  esošo bērnu, kuri 

nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē 

īpatsvars (%).

5,4%

(2013)
3%

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto 

iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi, 

(%).

10,6%

(2012)
10%

Par nesekmību un nodarbību neapmeklēšanu no 

profesionālās vidējās izglītības iestādēm 

atskaitīto audzēkņu skaits.

6,0%

(2012)
3%



Politikas rezultāts Rezultatīvais rādītājs 2012./2013. 2020.gads

Pilnveidotas 

jauniešu prasmes.

Jauniešu centru skaits/iesaistīto jauniešu skaits 

dienā, kas apgūst jauniešu centros dažādas 

prasmes neformālās un interešu izglītošanās 

ceļā.

86 /3 440 –

6 880 

86 /3 440 –

6 880

Īstenoto programmas „Erasmus +” projektu 

skaits/iesaistīto dalībnieku skaits.
0

(2013)
560/14000

Organizēto apmācību skaits jauniešu prasmju 

pilnveidei/jauniešu skaits.
25/486

(2012)
100/2000

Nodrošināta darba ar 

jaunatni iesaistīto 

personu profesionālā 

pilnveide.

Organizēto apmācību skaits darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu prasmju 

pilnveidei/dalībnieku skaits.

15/290

(2012)
60/1200

Jaunatnes lietu speciālistu skaits, kas piedalās 

IZM organizētajos kvalifikācijas iegūšanas 

kursos.

50 

(2013)
50

Darbā ar jaunatni iesaistīto personu dalības 

nodrošināšana starptautiskās apmācībās. 

Apmācību skaits/ dalībnieku skaits.
0

(2013)
320/640



Politikas rezultāts Rezultatīvais rādītājs 2012./2013. 2020.gads

Nodrošināti 

starptautiskās mobilitātes 

un pārrobežu sadarbības 

atbalsta pasākumi 

profesionālajā izglītībā.

Sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto 

audzēkņu skaits, kas piedalījušies 

mobilitātes aktivitātēs.

473

(2012)
538

Profesionālās izglītības 

pedagogu/speciālistu skaits, kas 

piedalījušies mobilitātes aktivitātēs.
131 170

18-34 jauniešu, kas ieguvuši kvalifikāciju 

sākotnējās profesionālās izglītības 

programmā un, kas kvalifikācijas ieguves 

ietvaros ir bijuši mācībās vai praksē 

ārvalstīs % īpatsvars no kopējā kvalifikāciju 

ieguvušo skaita.

5,3%

(2012) 
6%

Nodrošināta mācību un 

studiju starptautiskā 

prakse.

Augstskolu studentu skaits, kas 

piedalījušies mobilitātes aktivitātēs. 1960 2548

Augstskolu absolventu, kas studiju ietvaros 

ir studējuši vai bijuši praksē ārvalstīs % 

īpatsvars no kopējā absolventu skaita.
13,7%

(2012) 20%



Paldies par uzmanību!

Izglītības un zinātnes ministrija


