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Darba grupu uzdevumi

• Pirmajā darba grupu daļā par konkrēto sadaļu bija jādefinē 3 līdz 5 
prioritātes (pārveidojot vai papildinot esošās), kas jāveic, lai sasniegtu 
Jūsu darba grupas noteikto mērķi. Sākotnējais piedāvājums atrodams 
tālāk.  

• Otrajā darba grupu daļā,  katrai no iepriekš definētajām prioritātēm 
bija jādefinē 2 līdz 4 uzdevumi, lai to realizētu. 



#Mācīšanas kvalitāte

• Izaugsme mācīšanas izcilībā, veidojot ilgtspējīgas atbalsta sistēmas dažādos līmeņos.
• Izcilu pedagogu piesaiste un sagatavošana (pedagogu sagatavošanas programmu efektīva 

ieviešana, u.c.);
• Pedagogu un mācībspēku profesionālās pilnveides sistēmas pilnveidošana (efektīva vajadzību 

noteikšana un plānošana, efektīva īstenošana, u.c.);
• Sistemātiska metodiskā un konsultatīvā atbalsta pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai 

nodrošināšana (pārejot uz pilnveidotu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā, profesionālajā 
izglītībā, veidojot skolas kā mācīšanās organizācijas);

• Mācīšanas labo prakšu izplatīšanas un ieviešanas sistēma;
• Mērķtiecīga pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošana.

#Mācīšanās kvalitāte 

• Ikvienam bērnam/jaunietim katrā izglītības iestādē un katrā izglītības līmenī ir 
pieejama kvalitatīva izglītība.
• Kvalitatīva un pieejama pirmsskolas izglītība kā būtisks pamats tālākai attīstībai;
• Kvalitatīvas vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības nodrošinājums (jauns mācību saturs un 

pieeja, starptautiski kvalitātes standarti, inovāciju radīšana, u.c.);
• Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas efektīva darbība un nepieciešamās ekosistēmas izveide 

tās efektīvas darbības nodrošināšanai.



#Iekļaujošā izglītība 

• Ikvienam bērnam/jaunietim katrā izglītības iestādē un katrā izglītības līmenī ir 
pieejama kvalitatīva izglītība.
• Efektīvs atbalsts (t.sk. preventīvi pasākumi) sociālās atstumtības riskiem pakļautiem, pāri 

nodarījumam pakļautiem bērniem un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām 
un invaliditāti;

• Efektīvs atbalsts katram bērnam viņa potenciāla īstenošanai un nākotnes izvēļu veikšanai (karjeras 
atbalsts, sadarbība ar vecākiem, u.c.).

# Nākotnes prasmes sabiedrībai 

• Izglītības sistēmas elastība un stratēģiskas partnerības, kas nodrošina nākotnes prasmes 
nākotnes sabiedrībai.
• Individualizēta pieeja indivīda mācīšanās vajadzībām un profilam dažādos izglītības līmeņos, 

nodrošinot viņa mobilitātes iespējas (moduļu pieeja, viegla pāreja starp dažādiem līmeņiem, u.c.);
• Pieaugušo izglītības popularizēšana, kvalitāte un pieejamība (profesionālās izglītības, augstākās 

izglītības iestādēs, darba devēju aktīva iesaiste, u.c.);
• Efektīva izglītības sektora un industriju sadarbība aktuālo prasmju attīstībai;
• Starptautiska sadarbība izglītības kvalitātes paaugstināšanai un attīstībai;

• Caurviju prasmju attīstība, ar uzsvaru uz sabiedrības digitālo un jauno tehnoloģiju 
prasmju attīstību.



• # Izglītības sistēmas efektivitāte 

• Efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība
• Vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana un infrastruktūras modernizēšana;
• Moderna un efektīva augstskolu pārvaldība;
• Datu pratības (datu apstrādes, analīzes, komunikācijas) kapacitātes paaugstināšana 

izglītības sektorā (visi līmeņi);
• Efektīvas sadarbības platformas izglītības politikas plānošanai un ieviešanai, iesaistot 

pēc iespējas plašu sadarbības partneru loku.



1.grupa

Jānis Erts



#Mācīšanas kvalitāte

Izaugsme mācīšanas izcilībā



1. Izaugsme mācīšanas izcilībā, veidojot ilgtspējīgas atbalsta sistēmas dažādos 
līmeņos.

1. Izcilu pedagogu piesaiste un sagatavošana (pedagogu sagatavošanas 
programmu efektīva ieviešana, u.c.);

2. Pedagogu un mācībspēku profesionālās pilnveides sistēmas 
pilnveidošana (efektīva vajadzību noteikšana un plānošana, efektīva 
īstenošana, u.c.);

3. Sistemātiska metodiskā un konsultatīvā atbalsta pedagogiem un 
izglītības iestāžu vadībai nodrošināšana (pārejot uz pilnveidotu mācību 
saturu un pieeju vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, veidojot 
skolas kā mācīšanās organizācijas);

4. Mācīšanas labo prakšu izplatīšanas un ieviešanas sistēma;
5. Mērķtiecīga pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošana.



#Mācīšanas kvalitāte
Izaugsme mācīšanas izcilībā

Sales point (ja tiek nodrošināts):
• Katra ieguldītā stunda skolēnā/studentā ir ar daudz lielāku atdevi

• Palielina pozitīvu pieredzi un vēlmi mūžiglītoties

• Personīgās izaugsmes motivācija lētāks, efektīvāks un nepietiekoši izmantots 
mācībspēka noturēšanas instruments (vs vienkārši algu palielināt)



1. Augsti motivēts mācībspēks
2. Mērķtiecīga prasmju apguve un pilnveide

#Mācīšanas kvalitāte
Izaugsme mācīšanas izcilībā



1. Piesaistes un atlases princips – jau no vidusskolas
2. Skolēna (no 1,5gada līdz bezgalībai) potenciāla attīstības monitoringa vadības sistēma (ne tikai atzīmes un 

vienkārši testi, bet Input/output princips – vai sākuši vairāk nākt uz stundām, uzlabojas izpratne, sadarbība 
klasē, pašvadīta mācīšanās, dinamiskie testi u.c.)

1. Rada individualizētu mācībspēku attīstības plānu (ļauj iziet no principa – kursi kursu pēc)
2. Iespēja mācībspēkam un sabiedrībai labāk redzēt mācībspēka ieguldītā darba atdevi
3. Karjeras atbalsta sistēmas pilnveidošana (virzīt mācībspēka ideju, kursa/tālākizglītības nepieciešamības 

izpratni, kā arī palīdzēt skolēnam ieraudzīt mērķi, ambīcijas un būt motivētākam)
4. «Starpsoļu» koordinācija, lai panāktu, ka neviens nepazūd (organizācijas atbildība)
5. Snieguma finansējums un karjeras iespējas

3. Rosinoša darba vide - droša, attīstoša
4. Izcilība izglītības iestādes vadībā (mērķtiecīgi attīstītas prasmes un izpratne)

1. Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija (emocionālā piesaiste) Darba novērtējums (individuāls un no 
sabiedrības) Fleksibilitātes iespējas (darba vidē/ikdienā – nav rutīnas)

2. Mācībspēka motivācijas risku un efektivitātes virsvadība (arī paredzēt un vadīt izdegšanas/demotivācijas
riskus)

3. Atalgojums
5. Nozares efektīvāka sakārtošana

1. Individualizētāks, reāls pārkvalifikācijas safety net, NVA – liels apjoms, individuālai pieejai būtu jābūt (ne 
kursi kursu pēc – šobrīd nauda jau tiek mesta ārā

2. Vienota, nacionāla komunikācija, kas nosaka robežas, dara izskaidrojošo darbu par mācībspēka reālām 
funkcijām un iesaistīto pušu atbildību. 



2.grupa

Jānis Salmiņš



 
 

#Mācīšanās kvalitāte (Jānis Salmiņš)  2.grupa 

Kā nonākt pie lielajiem izvirzītajiem mērķiem uzstādījumiem. Kā to ieviest dzīvē? Kas jāmaina? Ko darīt savādāk? 

 

1. Ikvienam bērnam/jaunietim katrā izglītības iestādē un katrā izglītības līmenī ir pieejama kvalitatīva izglītība. 
 

2.1. Kvalitatīva un pieejama PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA kā būtisks pamats tālākai attīstībai;   
 

 vs  
 
 
2.2 Kvalitatīvas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības nodrošinājums (jauns mācību saturs un pieeja, starptautiski kvalitātes 

standarti, inovāciju radīšana, u.c.);  
 
spēja pašmācīties, sabiedrības uzvedības maiņa, attieksme pret izglītību DISCIPLĪNA!!!! Bērniem nav motivācija mācīties! Vecāku 
izglītošana. 
 
Vispārējā   profesionālā    augstākā 
noderīgs  speciālists   zinātne/inovācijas 
 

2.3. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas efektīva darbība un nepieciešamās ekosistēmas izveide tās efektīvas darbības 
nodrošināšanai.     
 
 
Neatkarīga analīze, novērtēšanas patiesums, Kā mērīt psihoemocionālo stāvokli?  Mikro – indivīda pieeja.  Kā mērīt lietas, ko gribam ieviest? 
 
Kas ir pašvadīta mācīšanās?    Elastīga izglītības sistēma, modulārā pieeja     
Burkāni un pātagas? Kādi risinājumi? 
 
  



 
 

Kvalitāte – tas maksā. Kurš – Valsts? Indivīds? Uzņēmums? 
Darba devēju uzvedības maiņa – izglītība kā sabiedriskais labums. 
 

 
 
  



 
 

 

 

Izmaiņas! Nevar visas problēmas novelt uz skolotāju – visu pušu atbildība/sadarbība 
  

Pedagoga loma 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 

Karjeras izglītība, bet kas ir mūsu prioritātes? Kāds ir pasūtījums? Vecāku viedoklis/domāšana 

Nevaram gaidīt dabīgu 

izglītības sistēmas evolūciju. 

Nepieciešams lēciens! 

Vecāku viedoklis – bērna ne/ieinteresētība 

Skola kā viedokļa līderis – bērns māca 

vecākus  



 
 

Interese par zināšanām 

 



 
  



 
 

Nauda seko skolēnam – bērns kā bizness! 

Skolēns seko naudai ! 

KVALITĀTE 



 
 

 

KVALITĀTE 

 

Vienoti augsti KRITĒRIJI gan valsts/pašvaldību gan privātajām izglītības iestādēm – uz rezultātu 

virzīts process. Definīcija??? 

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTA IZGLĪTĪBA – Latvijas situācija/konteksts (t.sk. augstākā, pieaugušo 

izglītība) 

 

VECĀKU izglītošana un līdzatbildība. Sabiedrība !!! 

 

MĀCĪBU REZULTĀTU PIEEJA. Prasmju koncepts / modulārā pieeja 

 

 



 
 

MONITORINGS 
 

 
 
Mikro līmeņa dati indivīda līmenī, sk. psihoemocionālais stāvoklis 
Bērna rādītāji nevis skolas reitings. 
Datos balstīti lēmumi – Metadati datu ticamībai un kvalitātei. 
Skolotājs – skola – novads – reģions – Valsts – datu interpretācija. 
 
Datu analīze, atvērtie dati, labākie risinājumi 
 



#Iekļaujošā izglītība (3.grupa)

Visai izglītībai jābūt iekļaujošai pēc būtības un uzticībā 
balstītai!

Iekļaujošā izglītība skatāma un īstenojama ienākumu 
vienlīdzības, vērtīborientācijas, mērķorientācijas un 
starpinstitucionālas sadarbības kontekstā

Mārtiņš Daugulis



#Iekļaujošā izglītība 

3. Ikvienam ir pieejama kvalitatīva izglītība katrā izglītības iestādē un katrā izglītības 
līmenī jebkurā vecumā, kā arī mērķorientēts proaktīvs atbalsts indivīdam un viņu 
ietverošajam personu lokam iekļaušanas nodrošināšanai

3.1. Mērķorientēts atbalsts (t.sk. preventīvi pasākumi) nabadzības un sociālās 
atstumtības riskiem pakļautiem, pārnodarījumam pakļautiem, cilvēkiem ar speciālām 
vajadzībām un invaliditāti, migrantiem, bēgļiem un citām mērķa grupām

3.2. Iekļaujošā izglītība ir atvērta, dinamiska un papildināma sistēma, kurā jābūt 
iestrādātai izņēmumu gadījumu risināšanas iespējai (!!!)

3.3. Mērķorientēts atbalsts ikvienam viņa potenciāla īstenošanai un nākotnes izvēļu 
veikšanai

3.4. Mērķorientēts atbalsts kopienai un iesaistīto pušu iniciatīvai sadarbības 
veicināšanai iekļaujošās izglītības vērtību un situācijas aktualizēšanai un monitorēšanai



#Iekļaujošā izglītība 

4. Resursu, informācijas un vides atbalsta bāzes nodrošināšana

4.1.Vides pieejamība:

- digitālās, 

- infrastruktūras, 

- emocionālās, 

- lingvistiskās 

4.2. Finansiālā atbalsta pieejamība atbilstoši mērķgrupai: stipendijas, prēmijas, 
pabalsti, fondi (budžeta, projektu, aizdevuma)

4.3. Personāla un speciālistu nodrošinājums un izglītošana

4.4. Sabiedrības un ietverošā personu loka izglītošana



6. Grupa

# Nākotnes prasmes sabiedrībai 
Izglītības sistēmas elastība un stratēģiskas 

partnerības, kas nodrošina nākotnes prasmes 
nākotnes sabiedrībai.

(no izglītības sistēmas perspektīvas)

Artūrs Zeps



Prasmju pārvaldības sistēma (visos sistēmas 
līmeņos)

• Prasmju monitoringa sistēmas izveide (prasmju apzināšana, 
pārredzamību, salīdzināšanu un dokumentāciju)

• Nepieciešamo prasmju iekļaušanai mācību programmās

• Datu uzkrāšana indivīda līmenī par prasmju apguvi (portfolio)



Izglītības sistēmas personalizēšana 

• Indivīda monitorings (spēju diagnostika), lai nodrošinātu atbalstu 
atbilstošas izglītības programmas izveidē.

• Modulāru izglītības programmu veidošana

• Pielāgota izglītības formāta nodrošināšana (mācies jebkur)



Izglītības sistēmas elastības nodrošināšana 

• Akreditācijas koncepta maiņa – vērtējot nevis konkrētas mācību 
programmas, bet akreditējot kvalitātes vadības sistēmu) 

• Lielāka loma izglītības satura izveidē industrijai



Pedagogu un izglītojamo lomas maiņa (t.sk. 
profesionālās sagatavotības)

• Pašvadītas mācīšanās koncepta iekļaušana izglītības saturā

• Pētniecībā, pierādījumos (datos) un aktualitātēs balstītas pieejas 
izmantošana

• Pedagoga prasmju atbilstība nākotnes vajadzībām un spēja 
pielāgoties (pedagogam cita loma) 



Mūžizglītības vērtības celšana

• Mūžizglītības kultūras un vērtības celšana

• Veicināt darba devēju iesaisti darbinieku prasmju paaugstināšanā

• Balstīt sistēmu pieprasījumā nevis piedāvājumā



Paldies!



4. Darba grupa: 

# Nākotnes prasmes sabiedrībai –
no sadarbības veidošanas ar ārējiem partneriem

perspektīvas

Kristīne Dambe



# Nākotnes prasmes sabiedrībai

4. Izglītības sistēmas elastība un stratēģiskas partnerības, kas nodrošina nākotnes prasmes

nākotnes sabiedrībai.

4.1. Individualizēta pieeja indivīda mācīšanās vajadzībām un profilam dažādos izglītības

līmeņos, nodrošinot viņa mobilitātes iespējas (moduļu pieeja, viegla pāreja starp dažādiem

līmeņiem, u.c.);

4.2. Pieaugušo izglītības popularizēšana, kvalitāte un pieejamība (profesionālās izglītības,

augstākās izglītības iestādēs, darba devēju aktīva iesaiste, u.c.);

4.3. Efektīva izglītības sektora un industriju sadarbība aktuālo prasmju attīstībai;

4.4. Starptautiska sadarbība izglītības kvalitātes paaugstināšanai un attīstībai;

4.5. Caurviju prasmju attīstība, ar uzsvaru uz sabiedrības digitālo un jauno tehnoloģiju prasmju

attīstību.



# Nākotnes prasmes sabiedrībai

4. Izglītības sistēmas elastība un stratēģiskas partnerības, kas nodrošina nākotnes prasmes nākotnes

sabiedrībai.

4.1. Individualizēta pieeja indivīda mācīšanās vajadzībām un profilam dažādos izglītības līmeņos,

nodrošinot viņa mobilitātes iespējas (moduļu pieeja, viegla pāreja starp dažādiem u.c.);

• Komentāri: pāreja starp izglītības un kvalifikācijas līmeņiem (uz iepriekšējās izglītības bāzes

(formālās un neformālās) – vajag labās prakses piemērus, lai strādā valsts līmenī;

4.2. Pieaugušo izglītības popularizēšana, kvalitāte un pieejamība (profesionālās izglītības, augstākās

izglītības iestādēs, darba devēju aktīva iesaiste, u.c.) –

• Komentāri: jāiesaista vairāk veidošanas procesā – jo ir jau daudz resursu, bet tie netiek pietiekami

izmantoti

‘4.3. Efektīva izglītības sektora un industriju sadarbība aktuālo prasmju attīstībai un ievirzei jau no skolas sola

4.4. Starptautiska sadarbība izglītības kvalitātes paaugstināšanai un attīstībai;

4.5. Caurviju prasmju attīstība, ar uzsvaru uz sabiedrības digitālo un jauno tehnoloģiju prasmju attīstību.



4.3. Lai nav jāpalīdz pieagušajam, palīdzam jau
bērnam:

nozares mērķtiecīga iesaiste ne tikai pieaugušo
izglītībā, bet jau bērnu karjeras ievirzē skolas solā



Konkrētas darbības un mērķi:

Skolēnam palīdz saprast, ko nozīmē darbs dažādās profesijās jau skolas solā – pēc
tam izvēlas profesiju, kas vairāk atbilst viņa interesēm, motivētāks tālāk arī mācīties
un iegūt “nākotnes prasmes” (nav jārisina problēma, kad pieaugušajam ir
“jāpārmācās”, jo jaunībā nav zinājis, ko darīt):

• Karjeras konsultants nav tikai skolotājs, bet arī esošie nozares pārstāvis + studenti paši stāsta; 
• Somijas piemērs – visos līmeņos ir pieejams centrālā vieta, kur parunāt ar cilvēku, kurš saliek kopā Tavu

pieredzi, izglītību un pastāsta, kas Tev vēl jāpiemācās, lai nokļūtu, kur Tu gribi nonākt

• ZPD darbus pārvēršas par ”nozares izpētes/izmēģināšanas” procesu piem., tehnoloģijas
izstrādes darbiem

• Mācīšanās ne tikai skolas solā – “interešu”/”neformālā” izglītība ir nenovērtēts resurss
padziļinātai (mūžizglītības) sistēmai – ne tikai par “dziedāt un dejot”



JELGAVAS PIEMĒRS:
Izveidojusies sistēma: skolēni
jau vidusskolā var izmēģināt
dažādas profesijas

• Medicīnā

• Inženierzinātnēs

• Pētniecībā

• IT

Jānis 15 gados var jau sākt tuvināties nozarei un apgūt konkrētu tēmu uz vietas poliklīnikā, 
programmēšanas firmā utt. – sistēmiski ir jau opcijas skolas laikā. 



4.1. - Formālā izglītība, kas vairāk atbilst indivīda
un darba tirgus vajadzībām (īpaši pieaugušajiem)–
ieskaitot vecumu, profesionālo pieredzi, intereses
utt.  - veidojot uzklausām gan pieaugušo, gan
darba devēju



Piemērs sadarbībai – RSU 

1. Jāiesaista sabiedrība (“lietotājs”) pilotprojektos, lai pārbaudītu, kas 
vajadzīgs studentam/nozarei/sabiedrībai- šobrīd daudz resursu
pieejami, bet nav plaši zināmi un netiek lietoti. 

2. Darba devēji paši var sanākt kopā un radīt pieprasījumu tam, kas 
viņiem vajadzīgs (nākotnes prasmes) - piemērs no 
farmācijas/veselības aprūpes (RSU SKMC) – industrija, sanākot
kopā, var atrisināt savu problēmu:

1. Nepietiek
farmaceitu

2. Darba devēji
zina, ko viņiem
vajag + ir jau
potenciālie

studenti

3. Kopā ar
augstskolu

izstrādā
programmu

4. Darba devējs
apmaksā + 

iegūst "gatavu" 
darbinieku



3. Kopā ar darba devēju stiprināt neformālās izglītības atzīšanas
procesu, padarīt pieejamāku – darba devējs var būt viens no 
galvenajiem informācijas avotiem (caur labo praksi). Vai viens centrs
kā Somijā? 



4.5. Digitalizācija:

- programmēšana/IT kā pamatprasme visās jomās, 
saturu palīdz veidot nozare (servisa dizains) –
nozare var palīdzēt izveidot saturu



1. Pētījumos un datos balstīta (datu analīzē) izglītības un prasmju
politikas un vadības īstenošana (visos līmeņos).

UZDEVUMI: 
1. Attīstīt valsts pētījumu programmu izglītībā un stiprināt publiskā 
sektora analītisko (un monitoringa) kapacitāti 

2. Pabeigt datu integrāciju un nodrošināt datu atvēršanu, ieviest skolēna 
individuālā snieguma izsekošanu/ monitoringu,

3.Attīstīt procesu automatizāciju un digitalizācijas risinājumus 
administratīvā sloga samazināšanai skolām un skolu komandām.
Paaugstināt datu pratību visos izglītības līmeņos.

5.grupa “Izglītības sistēmas efektivitāte”

Santa Šmīdlere



2. Laba izglītības politikas plānošanas un ieviešanas 
pārvaldība, iesaistot pēc iespējas plašu sadarbības 
partneru loku

1. Stiprināt sociālo un sadarbības partneru līdzatbildību 
un izskatīt iespējas deleģēt funkcijas sociālajiem 
partneriem, optimizēt padomju un darba grupu skaitu.



3. Vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana un 
infrastruktūras modernizēšana kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšanai.  

1. Izstrādāt vienotus izglītības kvantitatīvos un 
kvalitatīvos kritērijus skolas statusam un pāriet uz 
programmu finansēšanas modeli;

2. Kompensējošie mehānismi “mazo skolu” kvalitātes 
nodrošināšanai, izmantojot resursu koplietošanu un IT 
risinājumu iespējas.



4. Moderna un efektīva profesionālās izglītības iestāžu 
un augstskolu pārvaldība – ātrāk adaptēties un reaģēt 
spējīga, attīstot resursu koplietošanu
1. Stiprināt augstskolu stratēģisko uzdevumu izpildes 
kontroli/ monitoringu,  veidojot atbilstošus finansējuma 
piešķiršanas stimulus (finansējuma pārstrukturizācija un 
palielināšana) un nosakot kritērijus augstskolu 
institucionālajai akreditācijai.  

2. Stiprināt darba vidē balstītas (DVB) mācības augstākā 
izgītībā, paplašināt DVB mācības profesionālajā izglītībā.



+JAUNU PRIORITĀTI (vai integrēt mācīšanas 
kvalitātes prioritātē):

Efektīva prasmju atzīšana, uz rezultātu un 
cilvēku orientēta elastīga un modulāra pieeja 
+ automātiskā diplomatzīšana. 


