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KVALITĀTE

Infrastruktūra
Renovētas un jaunbūvētasskolas,  
laboratorijas, augstskolas un  
pētniecības centri visā Latvijā

Studiju programmu  

konkurētspēja
Kvalitātes, pieprasījuma un  
attīstības fokuss studiju  
programmās, to konsolidācija

Pārvaldība
Mūsdienīgi pārvaldītas skolas,  
augstskolas. Funkcionālas  
organizācijas ar konkurētspēju.

Zinātne un pētniecība
Zinātniskā kvalitāte un sociālekonomiskā  
ietekme - praktiskie pētījumi,
starptautiskā sadarbība, zināšanu pārnese

Inovāciju kultūras veidošana
Nozaru, uzņēmumu iesaiste izglītības  
procesa pilnveidē, studiju programmu  
veidošanā un īstenošanā, studentu
inovāciju projektu veicināšana

Struktūrfondi 2014-2020. Sistēmiskas pārmaiņas  
visos izglītības līmeņos.

SISTĒMAS/ VIDES SAKĀRTOŠANA

Satura reforma
Jaunais mācību saturs vispārējā
izglītībā, profesionālās izglītības
modernizācija

Spēcīga pieaugušo izglītība
Atkārtotu prasmju, zināšanu, profesiju  
apguve strādājošo konkurētspējas un darba  
produktivitātes pieaugumam

CILVĒKKAPITĀLS, ZINĀŠANU RADĪŠANA  
UN PĀRNESE

Cilvēkresursu attīstība
Izglītojamo prasmes un talanti,
Superskolotāji, pēcdoktoranti, augstskolu
personāls



VISAPTVEROŠAS REFORMAS EFEKTĪVAI 

PRASMJU SALĀGOŠANAI

Kompetenču pieeja mācību saturā.

STEM apguves stiprināšana visos 

izglītības līmeņos: saturs, 

infrastruktūra, ārpusklašu 

aktivitātes.

Profesionālās izglītības 

modernizācija: saturs, 

infrastruktūra, moduļu pieeja, 

pasniedzēju sagatavošana.

Darba vidē balstītas mācības.

Darba tirgus attīstībai atbilstoša 

pieaugušo izglītība.

Ciešāka saistīto pušu sadarbība –

padomes, ministrijas, darba grupas 

(PINTA, NEP, PIPP, Nodarbinātības 

padome, PII konventi).
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INVESTĪCIJAS SKOLĀS UN 

SKOLĒNOS
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DIGITĀLIE RISINĀJUMI MŪSDIENĪGAM MĀCĪBU PROCESAM

Viedierīces skolām tehnoloģiskā 
nodrošinājuma uzlabošanai – 3,97 miljoni 
eiro

01

Virtuālā klase – integrēta modulāra mācību 
procesa atbalsta risinājuma izveide – 3,5
miljoni eiro

02

Interneta vidējās jūdzes optiskkā tīkla 
pieslēguma izbūve skolām lauku teritorijās –
3 miljoni eiro

03

Metodiskais un tehniskais atbalsts 
peddagogiem digitālajām prasmēm – 1,2
miljoni eiro

04

05
Digitālie mācību materiāli klātienes un 
attālinātajam mācību procesam – 1,7 miljoni 
eiro



MODERNA MĀCĪBU UN DARBA VIDE SKOLĀS  
VISĀ LATVIJĀ

Mērķis - modernizēt vairāk kā 100 vispārējās  
izglītības iestādes un mācību procesam
nepieciešamo infrastruktūru.

Šobrīd pabeigtie modernizācijas darbi:  

45 (+ 16) vispārējās izglītības iestādes;

12 (+ 2) izglītības iestāžu sporta laukumi;  

7 (+3) izglītības iestāžu dienesta viesnīcas.



MODERNA MĀCĪBU UN DARBA VIDE 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS

2020./2021.m.g. modernizācijas darbi tiks pabeigti  

vismaz 14 vispārējās izglītības iestādēs.

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju jaunbūve

Siguldas Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu un 

matemātikas korpuss

Renovētā Jēkabpils 2.vidusskola



PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

MĀCĪBU PROGRAMMU MODERNIZĀCIJA

Pabeigtas un aprīkotas 34 

izglītības programmas 12 skolās

13 skolās turpinās 32 izglītības 

programmu modernizācija

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Valmieras Tehnikuma Multifunkcionālā halle



PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA
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Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma slēgtā poligona 

mācību darbnīca

Smiltenes tehnikuma dienesta 

viesnīca

Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikumā top 

sporta komplekss

Pabeigti 20 objekti un nākamajos gados vēl 

15 objektus



DROSMI REDZĒT TĀLĀK!


