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Konsultatīvajai  padomei “Izglītība visiem” 

 

Par Konsultatīvās  padomes “Izglītība visiem” lomas stiprināšanu 

Par Konsultatīvās  padomes “Izglītība visiem” darbības pilnveidi 

Par Konsultatīvās  padomes “Izglītība visiem” funkciju paplašināšanu 

 

 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) informē, ka 

05.03.2020. vērsās pie Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM)  ar rosinājumu izveidot 

koleģiālu koordinējošu institūciju – Izglītības nozares attīstības padomi, kuras mērķis būtu 

saskaņot un pilnveidot nozares ministrijas, darba ņēmēju un darba devēju  pārstāvošo institūciju 

sadarbību, nodrošinot izglītības nozares ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, kā arī 

rosināt reformas izglītības nozarē, lai veicinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu 

plānošanu un publiskā sektora institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību.   

LIZDA uzskata, ka reformas izglītības nozarē bieži ir sasteigtas un nepietiekami izdiskutētas 

ar visām tajās iesaistītajām pusēm, īpaši akcentējot darba devēju un darba ņēmēju pārstāvošās 

organizācijas. Kvalitatīvāks sociālais dialogs starp sociālajiem un sadarbības partneriem veicinātu 

organizētāku un demokrātiskāku reformu virzības procesu ilgtermiņā.  

 

LIZDA norāda, ka nacionālajā līmenī izglītības nozarē nav institucionālas sadarbības 

platformas. Institūcijās, kuras diskutē par izglītības nozari saistošajiem jautājumiem, piem., 

Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un  Profesionālās izglītības un 

nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadomē (PINTSA) nav iekļauta izglītības nozares 

darba devēju pārstāvniecība. PINTSA tiek izskatīti profesionālās izglītības un nodarbinātības 

jautājumi, bet citās izglītības pakāpēs un veidos esošo aktuālo jautājumu izskatīšanai šobrīd 

nav institucionālās platformas. LIZDA norāda, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 529 “Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” nolikums” tiek nodrošināta 

noteikta institucionāla platforma, taču šai padomei ir konsultatīvs raksturs. Viena no iespējām 

būtu – stiprināt Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” lomu, pilnveidot esošās padomes 

nolikumu, paplašinot tiesības, izmantojot NTSP apakšpadomju darbības principus, kas dotu 

iespēju iesaistītajām pusēm pieņemt politikas veidotājiem saistošus lēmumus.   

 

LIZDA priekšlikumam  par Izglītības nozares attīstības padomes izveidi atbalstu izteikusi 

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Rektoru padome, Latvijas 

Lielo pilsētu asociācija, vecāku organizācija "Mammām un Tētiem", Neatkarīgā izglītības biedrība, 

un tas neizslēdz  Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” lomas stiprināšanu, nevis pilnīgi 

jaunas institūcijas veidošanu.  
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IZM 24.03.2020. sniegtajā atbildes vēstulē Nr. 4-10e/20/943 ministrija norāda, ka jaunas 

institūcijas – Izglītības nozares attīstības padomes – izveide nav nepieciešama, uzsverot 

konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darbības nozīmi ministriju un citu pārvaldes iestāžu, 

pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbībā, lai visiem 

nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. 

 

Atsaucoties uz IZM sniegto atbildi, lūdzam LIZDA priekšlikumu par Konsultatīvās  

padomes “Izglītība visiem” lomas stiprināšanu izskatīt kādā no tuvākajām sēdēm.  

Lūdzam sniegt rakstisku atbildes vēstuli. 

 

 

Pielikumā: IZM 24.03.2020 vēstule Nr. 4-10e/20/943 “Par Izglītības nozares attīstības 

padomes izveidošanu” uz 1 lpp.  

 

 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                 I. Vanaga 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai 

 

Par Izglītības nozares attīstības padomes izveidošanu 

 

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk – LIZDA) 2020. gada 5. marta vēstuli Nr. 40 Par 

Izglītības nozares attīstības padomes izveidošanu, kurā izteikts ierosinājums izveidot koleģiālu 

koordinējošu institūciju – Izglītības nozares attīstības padomi, un sniedz šādu atbildi. 

Jau šobrīd politikas plānošanas procesā un atbilstošu lēmumu pieņemšanā gan vispārējā, 

gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā ministrija sadarbojas ar attiecīgās izglītības jomu 

pārstāvošajām institūcijām un organizācijām, respektējot visu iesaistīto pušu intereses. Izglītības un 

zinātnes ministra dalība ir noteikta 25 padomēs un darba grupās, nodrošinot pārstāvniecību un 

iesaisti dažādu izglītības nozares jautājumu risināšanā, tostarp konsultatīvajā padomē “Izglītība 

visiem”.  

Ministrija vērš uzmanību, ka konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir konsultatīva 

institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas 

Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu 

ieviešanu Latvijā. Tā veicina ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, 

nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu 

iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Arī LIZDA ir pārstāvis 

konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” un var paust viedokli par nozares attīstības jautājumiem, 

tai skaitā ilgtermiņa plānošanu un novērtēšanu, kā arī rosināt reformas nozarē. 

Ievērojot iepriekš minēto, ministrijas ieskatā jaunas institūcijas – Izglītības nozares 

attīstības padomes – izveide nav nepieciešama. 

Ministrija pateicas LIZDA par izrādīto iniciatīvu un iesaisti aktuālu izglītības nozares 

jautājumu risināšanā. 

 



 

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska 
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