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Profesionālās izglītības attīstība – atbilstībai 

darba tirgus pieprasījumam 

Inta Šusta

Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās 
sadarbības jomā 

2015.gada 26.februāris

Konference «Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā»



Saturs

 IAP izglītības virsmērķi

 Sadarbības partneri – atbalsts profesionālas izglītības atbilstībai darba tirgus prasībām

 ES 2020 un Briges komunikē vidējā termiņa  mērķi 2011 – 2020  

 Profesionālās izglītības vidējā termiņa mērķu 2020 sasniegšana sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem

 Prioritāte - Darba vidē balstītā mācību pieeja 

 Izglītības kvalitāte  

 Eiropas struktūrfondu jaunais programmēšanas periods profesionālās 

izglītības  modernizācijai un pieejamībai

2015.gada 26.februāris

Konference «Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā» 3



IAP 2014 – 2020 virsmērķis: 

kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, 

cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei
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• 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

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

Indivīda 
kompetence

• Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide

• Efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldības modeļu attīstība

• Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana

• Izglītības starptautiskā konkurētspēja

Efektīva 
pārvaldība



Sadarbības partneri

.

Partneri un to loma 
 Sociālie partneri

drošai darba videi, pievilcīgai un prestižai profesionālajai 
izglītībai

 Nozaru pārstāvji
 Nozaru ministrijas
 Starptautiskie partneri

Sadarbības formas
 Nozaru ekspertu padomes
 Tematiskās diskusijas
 Pieredzes apmaiņa 
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Briges komunikē - ES 2020  

Briges komunikē noteiktie vidējā termiņa mērķi 2015 - 2020 

Darba vidē balstītā mācību pieeja

Profesionālās izglītības kvalitāte, t.sk. sasaistot ar EQAVET

Pieejamība praksēm un kvalifikācijai

Stiprināt pamat prasmes, īpašu uzmanību pievēršot STEM 

Pedagogu un darbaudzinātāju kvalifikācijas celšana
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Profesionālās izglītības vidējā termiņa mērķi 

2020 (I)

IZM prioritāte - Darba vidē balstītā mācību pieeja, kas nodrošina audzēkņu 
sagatavotību darba tirgus prasībām

 Pilota projekta veiksmes atslēga 
 Kopdarbība
 Zināšanu un pieredzes apmaiņa
 Mērķtiecība un neatlaidība                                           

 Tālākie soļi
 Jauna pieeja audzēkņu uzņemšanā mācībām 2015/2016 m.g.
 Normatīvās bāzes nostiprināšana
 Risinājumi atbalstam komersantiem: 2014.gada septembris – 2015. gada jūnijs 
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Profesionālās izglītības vidējā termiņa mērķi

2020 (II)

 Satura reforma – modulārās programmas

 Pedagogu un darbaudzinātāju kvalifikācijas paaugstināšana

 Izglītības programmu finansēšanas modelis

Izglītības kvalitātes atbilstība šodienas un nākotnes prasībām 
nodrošinās visu partneru atbildīga pieeja un aktīva iesaiste

2015.gada 26.februāris

Konference «Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā» 8



Informācija par 8.1.3.SAM

– Mērķis: modernizēt profesionālās izglītības iestādes (PII), nodrošinot
mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot
profesionālās izglītības pieejamību.

– Rezultāts: palielinājies to audzēkņu skaits, kuriem ir pieejama
modernizēta PII infrastruktūra atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai.
Rezultāta rādītāja mērķa vērtības 2023.gadā - 8.1.3.SAM ietvaros
modernizētas 18 PII un 10 800 audzēkņu, kuriem pieejama modernizētā
PII infrastruktūra.

– Indikatīvās atbalstāmās darbības: komplekss atbalsts plānots PII, it
īpaši PIKC, infrastruktūras, t.sk. sporta un dienesta viesnīcu, izveidei un
sakārtošanai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, t.sk. infrastruktūras
attīstībai jaunu profesionālo izglītības programmu īstenošanai prioritārajās
izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās.
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Finansējums kopā: EUR ERAF finansējums kopā: EUR  Nacionālais publiskais: EUR

104 786 645 89 068 648 15 717 997

t.sk. ITI ietvaros 66 801 486



Sasniedzamie rezultāti 8.1.3.SAM ietvaros 2023.gadā:

- modernizētas 18 PII un 10 800 audzēkņi mācās modernizētās PII, 
iegūstot ekonomikas attīstības tendencēm atbilstošu un darba devēju 
pieprasījumā balstītu profesionālo izglītību;

- pabeigta PII reforma
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