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❖ sakārtots skolu tīkls un modernizēta 
izglītības infrastruktūra sekmīgai 
kompetenču pieejā balstīta vispārējās 
izglītības satura apguvei

vispārējai  
izglītībai

Es struktūrfondu atbalsts
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IZM (Izglītības un zinātnes ministrija); VISC (Valsts izglītības satura centrs); IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests);  
VIAA (Valsts izglītības un attīstības aģentūra)
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❖ izstrādāts un ieviests kompetenču pieejā 
balstīts vispārējās izglītības mācību saturs 
visās izglītības pakāpēs
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un veikta rīcībpolitikas ieviešanas  
un ietekmes izvērtēšana
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Plašāka informācija – http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020


