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Profesionālās izglītības
attīstība Latvijā

Profesionālā izglītība

Izglītības iestādes

Izglītojamie
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26 772

IZM – 31, KM – 10, pašvaldību – 7,
privātās – 7, citu ministriju – 3

t.sk. IZM padotībā esošās izglītības
iestādēs – 22 710 jeb 85%

Izglītojamo skaits profesionālās IP izglītības tematiskās grupas, %
(01.10.2019.)
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Izglītojamo skaits* sākotnējās profesionālās izglītības
programmās (t.sk. speciālās izglītības iestādēs) sadalījumā pēc
programmas jomas un iestādes veida uz 01.10.2020.

Individuālie pakalpojumi
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*iekļaujot arī ESF finansētās un maksas studiju vietas

Izglītojamo skaits Valsts budžetā IZM padotības un līgumiestāžu
profesionālās izglītības programmās pa nozarēm (2020. gads)
Pieaugusi jauniešu interese
par IKT, elektroiekārtu
ražošanas, metālapstrādes
un mašīnbūves un
mašīnzinību programmām

Plānots uzņemt 2020.gadā (9100)

Uzņemts 2020.gadā (8997)
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Kopsavilkums par Profesionālās
izglītības attīstību līdz 2020.gadam
Izglītības iestāžu tīkls
• Profesionālās izglītības iestāžu
optimizācija un modernizācija

• No 92 iestādēm --> 31
iestādes

• Lieku ēku un m2 apjoms ir
samazināts par divām reizēm

Profesionālās izglītības atbilstība
darba tirgus prasībām
Audzēkņu skaits ticis noturēts, un pat
pieaudzis, neskatoties uz demogrāfisko
lejupslīdi
50/50- ambiciozs mērķis
Izglītojamo izaugsmes veicināšana,
agrīns karjeras atbalsts
EM prognozes- ~ 40 000 prof vidējā
līmeņa speciālisti
Izglītības kvalitātes monitorings
EQAVET kritēriji
Izglītības kvalitātes monitoringa
sistēmas priekšnosacījumu izstrāde
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Pārvaldība, sadarbība un prestiža
veicināšanai
Nozaru ekspertu padomes (kopš 2015)
PINTSA, sociālie partneri (LDDK, LBAS)
Profesionālās izglītības iestāžu Konventi
Darba devēju iesaiste - profesionālās izglītības
iestāžu stratēģiju izstrādē,
Satura reforma- PS, modulāro programmu un
PKE satura izstrāde un ieviešana
Profesionālās meistarības konkursi
Finanšu resursu koncentrēšana ceļā uz
efektivitāti
Ieguldījumi prioritāri fokusēti PIKC
Stratēģiju vērtēšanas komisija
Jauno speciālistu sagatavošana un PII
uzturēšana, pedagogu atalgojums,
stipendijas un attīstības finansējums
Darba vidē balstītas mācības
DVB mācības Profesionālās izglītības likumā
(2015), DVB mācību normatīvais
regulējums (2016)
DVB mācību un prakšu ES struktūrfondu
projekts (2016-2023)

Izglītības un zinātnes ministrijas galvenie pasākumi profesionālās
izglītības jomā 2021.-2023. gadā

Darba tirgus prasībām
atbilstošu speciālistu
sagatavošana
Nodrošināt izglītības
pieejamību un
profesionālās izglītības
programmu īstenošanas
kvalitāti un izmaksu
efektivitāti

Profesionālās izglītības
politikas veidošana
sadarbībā ar darba
devējiem un sociālajiem
partneriem

Izglītojamo uzņemšanas
plānošana,
Strukturālo izmaiņu
īstenošana

Profesionālās izglītības
programmu īstenošanas
kvalitāte un izmaksu
efektivitāte

Modulāro izglītības
programmu ieviešana,
DVB mācību pieejas
attīstīšana

Profesionālās
izglītības likuma
grozījumi

Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana
Profesionālās izglītības iesaiste
pieaugušo izglītības attīstībā
Profesionālās izglītības
kompetences centru metodiskā
darba stiprināšana, izcilības
veicināšanai
Efektīva nozares
profesionāļu piesaiste
Profesionālās
izglītības monitoringa
rīku izstrāde un
kvalitatīva datu
izmantošana

Nodrošināta profesionālās izglītības pieejamība un profesionālās izglītības
programmu īstenošanas kvalitāte un izmaksu efektivitāte
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Prioritātes pieaugušo izglītībā

Kvalitatīvs un pieejams pieaugušo izglītības piedāvājums

 Modulāro profesionālās IP un augstākās IP piedāvājuma attīstība pieaugušo izglītības vajadzībām.
 Individualizēta un elastīga pieaugušo izglītības piedāvājuma īstenošana, t.sk. atbalsts dalības šķēršļu
mazināšanai.

 Prasmju atzīšanas sistēmas pilnveidošana.
Ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas attīstība

 Sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas sistēmas izveide pieaugušo izglītības finansēšanai. (t.sk. prasmju
fondi)

 Pieaugušo izglītības kvalitātes attīstība.
 Pieaugušo izglītības pārvaldības stiprināšana.
 Sabiedrības un darba devēju izpratnes veicināšana par pieaugušo izglītību un dalības motivācijas
celšana.

7

ES struktūrfondu ieguldījumi
2014.-2020.gadam
 Profesionālās izglītības iestāžu
modernizācija (infrastruktūra un
aprīkojums).
 Nozaru kvalifikāciju struktūru pilnveide,
profesijas standartu, profesionālās
kvalifikācijas prasību un PKE satura
izstrāde.

ES struktūrfondu ieguldījumi
2021.-2027.gadam


Videi draudzīga un energoefektīva
mācību vide.



Mācību satura, metožu un mācību
līdzekļu attīstība.



Elastīga izglītības piedāvājuma
veidošana (e-mācības, modulāro IP
digitalizācija, kvalifikācijas iegūšanas
iespēju paplašināšana).



DVB mācību īstenošana.



Prasmju fonda izveide - atbalsts nozaru
vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai.



Atbalsts karjeras un talantu attīstībai.



Atbalsts pieaugušo individuālajās
vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai.



Stratēģiskā komunikācija ar nozarēm,
pārvaldības stiprināšana.



Profesionālās izglītības
internacionalizācija.



Inovāciju, tehnoloģiju un radošuma
prasmju attīstība.

 Modulāro izglītības programmu izstrāde.
 Mācību līdzekļu, simulācijas iekārtu
iegāde.
 Pedagogu u.c. personāla profesionālā
pilnveide.
 DVB mācību un prakšu īstenošana.
 Nodarbināto profesionālās kompetences
pilnveide.
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai.
 Sākotnējās profesionālās IP īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros.
 Uzlabota pieeja karjeras atbalstam
izglītojamajiem.
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Valsts kontroles revīzija
Izveidotā sistēma kopumā nav vērtējama kā efektīva, bet ir pilnveidojama!
Jāveicina profesionālās izglītības kvalitāte un prestižs, un

jāsekmē izglītības iestāžu resursu efektīvs izlietojums

Profesionālās izglītības stratēģiskā attīstības plānošana
Profesionālās vidējās izglītības kvalitāte un efektivitāte

Profesionālās izglītības iestāžu skaits un programmu piedāvājums
• Izglītības programmu īstenošanas vietas, to lietderības pārskatīšana un programmu piedāvājumsatbilstoši izglītojamo skaitam plānošanas reģionos, novēršot nevajadzīgu konkurenci, programmu
pārklāšanos, un kvalitatīvu izglītības nodrošinājumu atbilstoši PS/PKP prasībām
•

PIKC izveide un statuss, un metodiskais darbs- novērtēšanas sistēma- kritēriji

•

PIKC metodisko jomu sadalījuma izvērtēšana un pārskatīšana

Uzņemšanas plānošana sadarbībā ar NEP- darba tirgus pieprasījuma prognozēšana,
profesionālās izglītības absolventu monitoringa sistēmas ieviešana
• Profesionālās vidējās izglītības programmu piedāvājuma, t.sk. Valsts finansēto vietu skaita plānošanas
pilnveide
• Dizaina un lietišķās mākslas jomu programmu plānošanas pilnveide KM sadarbībā ar NEP
Ieguldījumu ilgtspējas nodrošināšana
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•

Neefektīvi izlietots ESF finansējums

•

Valsts budžeta finansējuma izlietojuma efektīva plānošana un pārvaldība

•

Profesionālās izglītības programmu finansēšanas sistēmas pilnveide

•

Maksas pakalpojumu sakārtošana atbilstoši faktiskajām izmaksām

Rūta Gintaute-Marihina
Ruta.Gintaute-Marihina@izm.gov.lv
IZM_gov_lv
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