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Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam 

Pamatmērķis: Nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību mūža garumā atbilstoši individuālām interesēm,
spējām un valsts ekonomiskās attīstības vajadzībām.

Mērķi :

1. Paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīvesprasmju apguves kvalitāti.

2. Nodrošināt tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības piedāvājumu.

3. Paplašināt izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām visos reģionos.

4. Stiprināt izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības kapacitāti.

Politikas rezultāti

• Paaugstinās skolēnu kompetences līmenis dabaszinātnēs, matemātikā un lasītprasmē.

• Samazinās skolēnu atbirums obligātajā izglītības vecumā.

• Izglītības kvalitātes paaugstināšanās nodrošina Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un pāreju uz zinātņietilpīgu tautsaimniecību.

• Tautsaimniecības nozares ir nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas speciālistiem.

• Visos Latvijas reģionos nodrošināta izglītības pieejamība mūža garumā visām iedzīvotāju grupām.

• Samazinās sociālā atstumtība iedzīvotājiem ar ierobežotām iespējām.

• Pieaug Latvijas izglītības konkurētspēja Eiropas un pasaules izglītības telpā.



Paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, 
vērtībizglītības un dzīvesprasmju apguves 

kvalitāti

1. Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana,
sagatavojot tālākai izglītības ieguvei

2. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana
pamatizglītības posmā

3. Vidējās izglītības satura un mācību sasniegumu
vērtēšanas sistēmas pilnveide

4. Mācību priekšmetu kvalitatīvai apguvei atbilstošu
mācību un metodisko līdzekļu nodrošinājums

5. Vērtībizglītības īstenošana izglītības iestādēs sadarbībā
ar skolēnu vecākiem (ģimeni)
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20 rīcības virzieni

Nodrošināt tautsaimniecības attīstības 
vajadzībām atbilstošu izglītības 

piedāvājumu
6. Karjeras izglītības pilnveide jauniešu motivētas un

apzinātas tālākās izglītības iegūšanai un savas
karjeras veidošanai

7. Profesionālās izglītības sistēmas modernizācija un
prestiža paaugstināšana

8. Augstākās izglītības konkurētspējas uzlabošana

9. Zinātnes un pētniecības lomas palielināšana
augstskolās

10. Darba tirgum atbilstošu praktisko iemaņu apguvei un
mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās
mācību un studiju materiālās bāzes pilnveide

Paplašināt izglītības iespējas dažādām 
iedzīvotāju grupām visos reģionos

11. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušana izglītības
sistēmā

12. Atbalsta nodrošinājums izglītojamiem no sociālā riska
grupām

13. Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana

14. Profesionāli orientētas pieaugušo un neformālās izglītības
attīstība

15. Latvijas mazākumtautību izglītības iespēju nodrošināšana

Stiprināt izglītības kvalitātes nodrošināšanas un 
vadības kapacitāti

16. Pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas uzlabošana

17. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un atbilstošas
darba samaksas sistēmas izveide

18. Izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide

19. Savlaicīgas un kvalitatīvas informācijas nodrošinājums
izglītības attīstības politikas veidošanai

20. Sadarbības un dialoga veicināšana ar ģimeni, citām
institūcijām un sabiedrību izglītības jautājumu risināšanā



ES fondu 2007.–2013.gada 
plānošanas perioda atbalsts
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Galvenie rezultāti

Ilgtermiņā struktūrfondu 
ieguldījums vispārējās
izglītības attīstībā ir:

• Ievērojami pilnveidota un 
paaugstināta pedagogu 
kompetence un prasmes.

• veicināta jauniešu interese par 
dabaszinātnēm un tehnoloģiju 
priekšmetiem un sekmēta 
jauniešu sagatavotība mērķa 
jomu studijām augstākajā 
izglītībā.

• stiprināta vispārējās izglītības 
loma sociālās iekļaušanas 
kontekstā.
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Ilgtermiņā struktūrfondu ieguldījums 
profesionālajā izglītībā ir: 

• Uzlabota saturiskā atbilstība darba 
tirgus pieprasījumam.

• Modernizēta mūsdienu prasībām 
atbilstoša izglītības iestāžu 
infrastruktūra.

• Ievērojami pilnveidota un 
paaugstināta pedagogu 
kompetence un prasmes.

• Paaugstināta profesionālās 
izglītības pievilcība.

• Veicināta darba devēju un IZM 
sadarbība, lai sagatavotu 
mūsdienu darba tirgum 
nepieciešamos speciālistus.



Svarīgākais ieguldījums: pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveide

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveide: pirmsskolas izglītības pedagogiem; 1. − 4. klases
pedagogiem; darba ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem; klasvadības procesa organizēšana un
vadīšana; veselības un cilvēkdrošības jautājumos; inovatora un uzņēmējdarbības kompetences;
attīstības projektu izveidē un vadībā; sadarbībā, komunikācijā un sevis menedžmentā; iestādes
muzeja mācībā un audzināšanas saturā, jauniešu līderības prasmju attīstīšana.
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Izglītības jomas kompetenču pilnveide:
krievu, vācu, franču un angļu valodu
skolotajiem (t.sk. Britu Padomes programmas Teaching

English -Learning Technologies for the Classroom e-vide un

Primary Essentials e-vide), mazākumtautību (krievu)
un sākumskolas mazākumtautību (krievu)
valodas un literatūras skolotajiem,
ekonomikas, ētikas, filozofijas, ģeogrāfijas,
kulturoloģijas, Latvijas un pasaules vēstures,
mājturības un tehnoloģiju un
mājsaimniecības, mūzikas, politikas un
tiesību, psiholoģijas, sociālo zinību, sporta,
tehniskās grafikas, vizuālās mākslas
skolotajiem un fizikas, matemātikas,
bioloģijas un ķīmijas skolotajiem.

Izglītības procesa vadības kompetenču pilnveide:
izglītības iestāžu vadītajiem, vietniekiem, pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītajiem un metodiķiem, skolu
bibliotekāriem.

IKT prasmju atjaunošana un paaugstināšana:
interaktīvās tāfeles rīku izmantošana, daudzfunkcionāla
skolas servera Moodle vides izveide, E-kursu veidošana,
programmēšanas apguvei skolā.

Svešvalodu prasmju atjaunošana un
paaugstināšana angļu un vācu valodā.

Aprobētas jaunas tālākizglītības darba formas,
īstenojot 40 praktiskās darbnīcas.

Ilgtermiņā nodrošināta daudzveidīga izstrādātās e-
mācību vides izmantošana, t.sk. valsts budžeta
finansēto profesionālās kompetences pilnveides
kursu organizēšanā.



Ieguldījums pedagogos: profesionālās kompetences 
pilnveide un paaugstināšana
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Nodrošināts metodisks atbalsts skolotājiem un
skolēniem pilnā dabaszinātņu un matemātikas
apguves posmā vispārējā izglītībā, pēctecīgi
izstrādājot pilnveidotajam saturam atbilstošu
metodisko nodrošinājumu mūsdienīgu mācību
metožu un skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmas
ieviešanai drukātā un elektroniskā formātā 7. – 9.
klasei un pārbaudot to praksē pilotskolās.

Pilnveidota dabaszinātņu un matemātikas
skolotāju, to skaitā nozares ekspertu un
topošo skolotāju, profesionālā kapacitāte
darbā ar modernizēto mācību saturu (7.–
12. klasei) un izstrādātajiem atbalsta
materiāliem pedagogiem, iesaistot viņus
profesionālās pilnveides programmās, kas
veidotas sadarbībā ar augstskolām.

Pilnveidotas mācību priekšmetu programmas bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā. Izstrādāta un
aprobēta komplektu daļa skolotāju atbalsta materiāliem – matemātikā un bioloģijā 7.-9. klasei, fizikā un
ķīmijā 8.-9. klasei. Izstrādāta komplekta daļa – elektroniski darba materiāli izglītojamiem: matemātikā un
bioloģijā 7.-9. klasei, fizikā un ķīmijā 8.-9. klasei. 1000 vispārējās izglītības pedagogu pilnveidojuši savu
kompetenci un kvalifikāciju.

Pieejama tīmekļa vietne www.dzm.lv . 

Atbalstam skolotājiem darbā ar talantīgajiem
skolēniem/skolēniem ar zemu mācīšanās
motivāciju, izstrādātas pasākumu organizēšanas
metodikas skolēniem un aprobētas sadarbībā ar
augstskolām, zinātnes iestādēm un
komersantiem.

Izveidots VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkls.

http://www.dzm.lv/


Izveidotas jaunas pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides (B) programmas,
pārkvalificējoties darbam izglītības iestādē.

Par vispieprasītākajām atzītas: Pirmsskolas
izglītības saturs un tā metodiskais
nodrošinājums (22 programmas), Vizuālā
māksla (22), Pedagoģiskā atbalsta sistēma
bērniem ar speciālajām vajadzībām
iekļaujošās izglītības kontekstā (19
programmas), Angļu valodas mācīšana
sākumskolas 1.-2.klasē (11 programmas),
savukārt kā īpaši būtisks no pedagogu puses
atzīts tālākizglītības programmu Koriģējošā
vingrošana pirmskolā”, Angļu valoda
pirmskolā, IT prasmju izmantošanu
pirmskolā, Pedagoģiskā darbība
audzināšanas jomā (Finanšu pratība
izglītības iestādē), Pedagoģiskās darbības
pilnveide (Kvalitātes vadība izglītības
iestādē) piedāvājums.
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Ieguldījums pedagogos: profesionālās kompetences 
pilnveide un paaugstināšana

Izveidota un ieviesta Pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma.

Veikti pētījumi par pedagogu tālākizglītības
vajadzībām.

Apzinātas tālākizglītības prioritātes pedagogu
kompetenču pilnveidei:
plānošanas un laika menedžmenta prasme;
informācijas atlases un sistematizēšanas
prasme, izmantojot daudzveidīgus avotus; datu
analīzes un rezultātu interpretācijas prasme;
analīzes un sintēzes spējas; svešvalodu prasmju
izmantošana mācību procesā; prasme sniegt
atgriezenisko saiti skolēniem par viņu izaugsmi
un līdzdalību; prasme uzstāties un izvērtēt savu
uzstāšanos; prasme izmantot un integrēt
mācību procesā IKT; problēmu risināšanas
kompetence komandā.



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

2014-2020:
izaicinājumi un risināmās 

problēmas



Izglītības attīstības pamatnostādnes 
2014.–2020.gadam 

• 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



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



Paldies par veiksmīgo sadarbību!


