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pamatnostādnes 
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«Nākotnes prasmes 
nākotnes sabiedrībai»
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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.

Izglītības attīstības virsmērķis 2021.-2027.gadam.
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Digitālās prasmes; digitāla izglītības ekosistēma 

(saturs, rīki, pakalpojumi, platformas, datu 

atvērtība); pārvaldības efektivitāte; vērtībizglītība

NĀKOTNES TENDENCES

Tehnoloģiju attīstība un 

digitālā transformācija

Inovētspējas un uzņēmējspējas attīstība videi 

draudzīgu risinājumu izstrādē; aprites ekonomika 

un ilgtspējīgs patēriņš; “zaļā domāšana”

Ierobežoti dabas resursi 

un klimata pārmaiņas

Pieaugušo izglītības nozīmīgums; iespējas regulāri, 

pietiekami ātri un ērti iegūt un atjaunot prasmes
Demogrāfiskās izmaiņas 

Pieaugums augsto un vidēji augsto tehnoloģiju 

nozarēs un augstas kvalifikācijas profesijās; 

efektīvāka prognozēšana un sadarbība ar 

tautsaimniecības nozarēm

Izmaiņas nodarbinātības 

struktūrā 

Mācīšanās mācīties; personalizēta pieeja; 

pārmaiņām adaptēties spējīga izglītības sistēma; 

stratēģiska, tālredzīga vadība

Straujākas un grūtāk 

prognozējamas pārmaiņas 
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BŪTISKĀKIE IZAICINĀJUMI I

1. Nepietiekama 

pedagoga profesijas

pievilcība un

konkurētspēja

2. Vāja pedagogu un 

akadēmiskā personāla 

ataudze

3. Mūsdienu vajadzībām 

nepietiekami atbilstošs 

izglītības piedāvājums

(saturs, pieeja, vide)

4. Nepietiekami iekļaujoša un sociāli 

emocionāli droša vide izglītības 

iestādēs

5. Nevienlīdzīgas izglītības 

iespējas starp pilsētu un lauku 

izglītības iestādēm
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BŪTISKĀKIE IZAICINĀJUMI II

7. Darba tirgū 

pieprasītu prasmju 

trūkums

9. Nepilnīga datu pārvaldība un 

izglītības kvalitātes vadība izglītības 

iestāžu un nacionālā līmenī

8. Nepietiekamas 

sabiedrības digitālās 

prasmes

10. kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanai neatbilstošs 

izglītības iestāžu tīkls 

vispārējā un augstākajā izglītībā

6. Zema motivācija un visu 

pušu iesaistīšanās 

pieaugušo izglītībā



Izglītības attīstības 
mērķi 
2021.-2027.gadam

1.mērķis: Augsti 

kompetenti pedagogi un 

akadēmiskais 

personāls
2.mērķis: 

Mūsdienīgs un 

kvalitatīvs 

izglītības 

piedāvājums

3.mērķis: Atbalsts

ikviena izaugsmei

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais

1.mērķis: Kompetenti 

pedagogi un 

akadēmiskais 

personāls
2.mērķis: 

Mūsdienīgs un 

kvalitatīvs 

izglītības 

piedāvājums

3.mērķis: Atbalsts

ikviena izaugsmei

4.mērķis: Efektīva izglītības sistēmas un 

resursu pārvaldība
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1.Pedagogi
2.Izglītības 

piedāvājums

3.Atbalsts

4.Pārvaldība

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais

1.mērķis: Kompetenti un uz izcilību orientēti 

pedagogi un akadēmiskais personāls. 

1.1.Rīcības virziens:

Pedagogu sagatavošana, piesaiste un attīstība.

• Pilnveidota pedagogu sagatavošanas sistēma,

• Mērķtiecīga un efektīva profesionālā pilnveide, 

metodiskais un konsultatīvais atbalsts,

• Profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības 

tīkli (t.sk. pedagogu profesionālo organizāciju

darbības attīstība),

• Konkurētspējīgs atalgojums.

1.2.Rīcības virziens:

Akadēmiskā personāla sagatavošana, piesaiste 

un attīstība.

• Jauna akadēmiskā personāla sagatavošanas un 

profesionālās pilnveides sistēma (t.sk. jaunais

doktorantūras modelis),

• Konkurētspējīgs atalgojums.

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais
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4.Pārvaldība

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais

2.mērķis: Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba 

tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu 

orientēts izglītības piedāvājums.

2.1.Rīcības virziens:

Izglītības satura un procesa attīstība.

• Vispārējā izglītībā (kompetenču pieejas 

īstenošana),

• Profesionālajā izglītībā (PII-nozaru izcilības centri),

• Augstākajā izglītībā (modulāra pieeja, digitālā un 

zināšanu transformācija). 

2.2.Rīcības virziens:

Izglītības vides attīstība (digitāla ekosistēma).

• Vispārējā izglītībā,

• Profesionālajā izglītībā,

• Augstākajā izglītībā. 

2.3.Rīcības virziens:

Izglītības attīstībai nozīmīgas partnerības.

• Internacionalizācija un starptautiskā sadarbība.

• Izglītības un tautsaimniecības nozaru sadarbība.

1.Pedagogi

2.Izglītības 

piedāvājums

3.Atbalsts

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais
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4.Pārvaldība

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais

3.mērķis: Atbalsts ikviena izaugsmei.

3.1.Rīcības virziens:

Institucionāli risinājumi atbalsta nodrošināšanai.

• Iekļaujošas izglītības pieeja visos izglītības 

līmeņos, 

• Augstas kvalitātes speciālā izglītība,

• Individuālo kompetenču attīstība. 

3.2.Rīcības virziens:

Sadarbība un dalīta atbildība ar vietējo kopienu.

• Vecāku iesaiste un atbalsts skolēna izglītības 

mērķu sasniegšanai,

• Kopienas mēroga sadarbība (pašvaldības 

ietvaros).

3.3.Rīcības virziens:

Pieaugušo izglītības attīstība.

• Kvalitatīvs un pieejams pieaugušo izglītības 

piedāvājums,

• Ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas attīstība.

1.Pedagogi

2.Izglītības 

piedāvājums

3.Atbalsts

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais
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4.Pārvaldība

4.mērķis: Ilgtspējīga un efektīva izglītības 

sistēmas un resursu pārvaldība.

4.1.Rīcības virziens:

Izglītības sistēmas un iestāžu pārvaldība.

• Izglītības sistēmas dalībnieku funkciju un 

atbildību pilnveidošana,

• Efektīvu izglītības iestāžu pārvaldības modeļu 

attīstība un iestāžu vadības kapacitātes 

stiprināšana. 

4.2.Rīcības virziens:

Pētniecībā un pierādījumos balstīta, lietotāj-

centrēta izglītības politika.

• Izglītības politikas veidotāju un īstenotāju 

stratēģiskās, analītiskās un datu pratības 

kapacitātes stiprināšana,

• Izglītības kvalitātes vadības un monitoringa 

sistēmas ieviešana.

1.Pedagogi

2.Izglītības 

piedāvājums

3.Atbalsts

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais

Bērns,

jaunietis,

pieaugušais



BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS JOMĀS
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• Kompetenču pieejas

īstenošana un 

nostiprināšana, 

• Pedagogu ataudze, 

• Iekļaujošas izglītības 

nostiprināšana.

• PII kā nozaru izcilības 

un inovāciju centru 

nostiprināšana,

• Elastīga izglītības 

piedāvājuma attīstība,

• Efektīva un koordinēta

sadarbība ar 

tautsaimniecības 

nozarēm. 

Vispārējā 

izglītība
Profesionālā 

izglītība

Augstākā 

izglītība

Pieaugušo 

izglītība

Izglītības kvalitātes vadība / Digitalizācija / Stratēģiska attīstība / Līdzdalība

• Dalības pieaugušo 

izglītībā palielināšana,  

• Pieaugušo izglītības 

kvalitātes un pārvaldības 

stiprināšana, 

• Ilgtspējīgas finansējuma

sistēmas attīstība. 

Publiskā un privātā 

sektora sadarbība,

• Digitālo prasmju 

attīstība.

• Akadēmiskā personāla 

kvalitātes un akadēmiskās

karjeras nodrošināšana,

• Izcilības veicināšana 

(kvalitātes monitorings, 

cikliskā akreditācija, 

institucionālās kapacitātes

stiprināšana u.c.),

• Pārvaldības stiprināšana 

(modeļa maiņa, 

stratēģiskums u.c.). 
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IZGLĪTĪBAS POLITIKAS REZULTĀTI 

Kvalitatīva un kvantitatīva pedagogu un 

akadēmiskā personāla ataudze.
01

Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība.02

Ikvienam pieejams atbalsts viņa izaugsmei.03

Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un 

resursu pārvaldība.
04

Katram politikas rezultātam noteikti vairāki rezultatīvie rādītāji, to 

mērķa vērtības 2024.gadam un 2027.gadam. 



PAMATNOSTĀDŅU 

SAGATAVOŠANAS UN 

ĪSTENOŠANAS PROCESS
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Pamatnostādņu izstrāde

• OECD Latvijas prasmju stratēģijas projekta ietvars 

(izpēte, konsultācijas, darbsemināri, 

rekomendācijas) / 09.2018. – 10.2020.

• Citas konsultācijas, diskusijas, darba grupas, 

pasākumi, t.sk. Saeimas IKZ komisijas forumi / 

09.2018. – 10.2020.

• Sabiedriskā apspriešana / 07.-08.2020.

Pamatnostādņu saskaņošana

• Izsludināšana VSS / 10.2020.

• Saskaņošana ar citām ministrijām, sociālajiem un 

sadarbības partneriem, Saeimas IKZ komisiju / 

10.2020. – 03.2021.

Pamatnostādņu apstiprināšana 

• Saeimas IKZ komisija / 21.04.2021.

• Ministru kabinets / 06.2021.

Pamatnostādņu īstenošana

• Rīcības plāni (2021.-2023.gadam; 2024.-

2025.gadam; 2026.-2027.gadam)



Valsts un pašvaldību

iestāžu, sadarbības un 

sociālo partneru, izglītības

ekspertu un dažādu

izglītībā iesaistīto pušu

līdzdalība – būtisks

resurss pamatnostādņu

izstrādē.
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PAMATNOSTĀDŅU 

SASKAŅOŠANAS PROCESS:  

NESASKAŅOTIE IEBILDUMI

Piedalījās: 

Ārlietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Kultūras 

ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, 

Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas 

Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Darba devēju 

konfederācija, Latvijas Augstskolu Rektoru padome, Latvijas Studentu 

apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība “Latvijas 

Koledžu asociācija”, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība 

“Reģionālo attīstības centru apvienība”, Rīgas Menedžmenta koledža.

Apstrādāti 273 iebildumi un 76 priekšlikumi

2021.gada 21.aprīlī saņemts Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 

atbalsts (saskaņā ar IL 13.1 pantu)
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Nesaskaņoti: 

LIZDA/LBAS: RR 1.1.indikatora “Pieaudzis 

akadēmiskā personāla īpatsvars, kuri nodarbināti pilna laika 

slodzē augstākās izglītības iestādēs” noteikto vērtību 

2027.gadā – 50% rosinām samazināt, nosakot – ne vairāk kā 

30%. 

LIZDA/LBAS: Iebilstam pret koledžu izslēgšanu no 

augstākās izglītības telpas, un to pārkvalificēšanu par īsā cikla 

profesionālās izglītības iestādēm; neatbalstām iesniegto 

grozījumu būtību, kas nosaka koledžu piederību profesionālās 

izglītības iestādēm. 

PKC: IAP 2027 plānotajam finansējumam jāveido sinerģija 

ar NAP2027 indikatīvo investīciju projektu kopumu un Latvijai 

pieejamo plānoto finanšu resursu apjomu laikā līdz 

2027.gadam; jābūt veidotam tā, lai reālistiski plānotu 

paredzamos ieguldījumus valsts kopējo un dažādu nozaru 

stratēģisko mērķu sasniegšanai.



ESF 29

ERAF 24

IAP finansējums 2021.-2027. gadam kopā ir 4,5 miljardi €, 

no kuriem –
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1) vidēja termiņa budžeta bāzē 2021.-2023. 

kopā 1,9 miljardi € 

t.sk. 53 milj. € ES instrumenti

2) indikatīvi papildu nepieciešami 2021.-2027. 

kopā 2,6 miljardi € 

t.sk. 1,1 miljards € ES instrumenti

NAP 773

ANM 116

ESIF 2014-

2020
77

Erasmus+ 73

TPF 19

React EU 9

Mērķdotācija 925

Pārējās VB prgr. 606

Mērķdotācija 1 175

Pārējās VB prgr. 665
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IAP valsts budžetā 2021.-2027. gadam indikatīvi papildus

plānoti kopā 1,5 miljardi €

1,5 miljardi €
2021.-

2027.g.

Mērķdotācija 

pašvaldībām
924,619,778

IZM 471,469,828

KM 81,367,842

PKC 23,004,259

VM 18,460,741

ZM 10,481,157

LM 915,436

EM 354,000

TM 157,922

Valsts budžetā papildu 

nepieciešamie līdzekļi:

LM, 

915,436

EM, 

354,000

TM, 

157,922
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