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Izglītības kvalitātes
nodrošināšanas pamati

Gunta Prīmane 
LRQA vadošā auditore

Ēvalds Prīmanis 
RTU docents

Lai gan augstāko mācību iestāžu studiju programmas nedaudz mainās 
no gada uz gadu, atkarībā no sabiedrības nepieciešamības un mācību 
iestāžu mērķiem, daži elementi ir noturīgi visās programmās. Studiju 
programmas ir jāattīsta, saskaņā ar sabiedrības augošajām vajadzībām 
un studējošo interesēm.

Lai attīstītu uz zināšanām balstītu sabiedrību, ir nepieciešams 
nepārtraukti celt izglītības kvalitāti. Izglītības kvalitāte rak-
sturo izglītošanās procesa un tā rezultāta atbilstību sabiedrī-
bas vajadzībām un indivīda prasībām. Attīstītai sabiedrībai ir 
nepieciešami vispusīgi izglītoti indivīdi, kuri ir baudījuši gan 
profesionālu, gan klasisku un akadēmisku izglītību.

Izglītošanās procesa realizēšana nav iedomājama bez no-
teikta atbilstoša mērķa izvirzīšanas. To var izdarīt tikai tāda 
ļaužu grupa, kuras sūtība ir sabiedrības izglītošana. Vienam 
subjektam (cilvēkam, ļaužu grupai, organizācijai, valstij) kā 
veselai vienībai vienlaikus var tikt izvirzīts (vai izvēlēts) viens 
mērķis. Mērķa sasniegšanas ceļus un virzienu konkretizē 
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Izglītības attīstības procesu 
tiesiski nodrošina atbilstošie 
likumi un normatīvie akti. 
Bez tam izglītības attīstībai ir 
nepieciešams arī tehniskais un 
metodiskais nodrošinājums, 
kam paredzēts noteikts 
finansējums. Izglītošanās 
procesa galvenās sastāvdaļas 
ir studiju (mācību) 
programmas, studiju plāni, 
materiālie un cilvēkresursi.

stratēģija. Esošo stāvokli fiksē koncepcija. Tā nosaka, ar kā-
diem līdzekļiem var tikt realizēta stratēģija un kādu finansē-
jumu tās realizācija prasīs. Koncepcija arī konkretizē veica-
mos uzdevumus. Savukārt to, kā veicami konkrēti uzdevumi, 
detalizēti parāda programma. Protams, programmas izpildei 
ir vajadzīgi noteikti līdzekļi (finansu resursi) un laika termiņi. 
Šim nolūkam kalpo plāns. Pēc kāda mērķa sasniegšanas var 
tikt izvirzīts nākamais mērķis.

Latvijas augstākās izglītības attīstības mērķis pamatā ir iz-
virzīts saskaņā ar Eiropas augstākās izglītības integrācijas 
procesu, kas iesākās ar Sorbonas deklarācijas (1998. gada 
25. maijs) un Boloņas deklarācijas (1999. gada 19. jūnijs) atzi-
ņām par to, ka jāizveido tāda aukstākās izglītības „telpa”, kur 
universitātēm jāieņem centrālā vieta Eiropas kultūras papla-
šināšanā un attīstīšanā.

Izglītības attīstības procesu tiesiski nodrošina atbilstošie li-
kumi un normatīvie akti. Bez tam izglītības attīstībai ir nepie-
ciešams arī tehniskais un metodiskais nodrošinājums, kam 
paredzēts noteikts finansējums. Izglītošanās procesa galve-
nās sastāvdaļas ir studiju (mācību) programmas, studiju plā-
ni, materiālie un cilvēkresursi.

Izglītošanās kopīgais mērķis, pirmkārt, ir sabiedrības garīgā 
un profesionālā pilnveidošana. Savukārt studiju programmu 
izveidošanas mērķis ir detalizēti parādīt, kā veicami izglītības 
koncepcijā konkretizētie uzdevumi. Studiju programmās 
studiju kursi tiek sagrupēti svarīguma secībā, kas atbilst mēr-
ķa sasniegšanai pakārtoto konkretizēto uzdevumu virknei.

Sabiedrības indivīdi izglītību iegūst dažādos veidos un līme-
ņos. Sagatavošanās izglītība, sākumizglītība un pamatizglī-
tība visiem indivīdiem parasti ir obligāta. Vidējā izglītība un 
augstākā izglītība gandrīz vienmēr ir brīvi pieejama. Tajās var 
būt paredzēti dažādi veidi un līmeņi (vidējā vispārīgā, vidējā 
profesionālā, pirmā līmeņa augstākā, otrā līmeņa augstā-
kā u.c.). Mēdz būt arī formālā un neformālā, individuālā un 
kolektīvā, terminētā un nepārtrauktā, vispārīgā un speciālā, 
akadēmiskā un profesionālā, klasiskā un tradicionālā, huma-
nitārā un eksaktā izglītība.

Mūsdienu straujajā jauno tehnoloģiju attīstības laikmetā 
formālajā izglītībā iegūtās zināšanas izmantot un prasmes 
pielietot kļūst arvien grūtāk. Tad noderīga kļūst mūžizglītība, 
kas ar īpaši organizētu formālo un neformālo nepārtrauktas 
izglītības sistēmu sekmē pilnvērtīgu personības attīstību un 
ļauj speciālistam veiksmīgāk paaugstināt savu kvalifikāciju 
vai pat pārkvalificējoties nezaudēt darbu.

Klasiskā izglītība, paralēli profesionālo zināšanu un prasmju 
veidošanai, lielā mērā ir saistīta ar cilvēka garīgo attīstību. 
Šajā sakarībā var piekrist laikabiedru viedoklim, ka izglītība 
cilvēkam nozīmē izveidot sevi par garīgu būtni. Turpretim 
izglītojoties vienīgi profesionālā sfērā, kad tiek patiesībā vei-
dotas atsevišķas profesionālas prasmes, nav iespējams pa-
celties pāri atsevišķajam un kļūt par patiesi izglītotu cilvēku 
klasiskajā nozīmē.

Viena no galvenajām un svarīgākajām izglītošanās procesa 
sastāvdaļām ir studiju programmas, uz kuru pamata izveido 

studiju plānus. Studiju programmas bieži vien ir nepietieka-
mi mērķorientētas un mēdz būt tematiski sadrumstalotas. 
Gadās studiju programmas, kur studiju kursi ir sakārtoti pēc 
prasību veida: obligātie studiju kursi, ierobežotas izvēles 
studiju kursi un brīvas izvēles studiju kursi. Tajā pašā laikā 
studiju kursi var būt veidoti gan kā vispārizglītojoši, gan kā 
sekmējoši attiecīgās ražošanas nozares teorētisko zināšanu 
apguvi, kā arī kā šauri profesionālu specializāciju veicinoši 
studiju kursi. Zināma vieta studiju programmās tiek ierādīta 
arī humanitārajiem, sociālajiem, valodu apguves, ekonomis-
kajiem un vadības studiju kursiem.

Tehnisko studiju programmās lielam īpatsvaram būtu jābūt 
tehniskajiem studiju kursiem, kuri lielā mērā jāsaista ar teorē-
tisko zināšanu apguves praktisku nostiprināšanu. Šādu un arī 
cita veida studiju programmu izstrādē, ar mērķi nodrošināt 
un paaugstināt izglītības kvalitāti, var noderēt kādā studiju 
programmā ietilpināmo studiju kursu veidu un proporciju 
noteikšanas metode (skat. tabulu). Tad studiju programmām 
atbilstošie studiju kursi ir jāsakārto atbilstoši kāda izglītības 
veida pretendentu grupas nepieciešamajām prasmēm.

Prasmju veidi un līmeņi, protams, var tikt mainīti vai papil-
dināti. Svaru koeficientu vērtības (visaptverošas) attiecīgo 
prasmju attīstības veicinošo studiju kursu grupām jānosaka 
kompetentai ekspertu komisijai un jāapstiprina nozares (mi-
nistrijas) līmenī. Kredītpunktu apjomus atbilstošo prasmju 
ieguvei jānosaka nozares kompetentiem speciālistiem (tiem 
izdala līdzīgas tabulas), ko pēc tam statistiski var novērtēt at-
tiecīgās studiju programmas izstrādes darba grupa. Par op-
timālo ir jāuzskata variants ar minimālo (maksimālo/vidējo) 
punktu summu (atkarībā no mērķa un līdzekļiem).
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Studentu profesionālās darbības prakse, ieskaitot sabiedris-
kās saskarsmes praksi, ir attiecīgo teorētisko studiju kursu 
apgūšanas papildināšana un nostiprināšana kā izglītošanās 
procesa svarīga sadaļa. Praksē studenti nostiprina laborato-
rijās un praktiskajās nodarbībās iegūto zināšanu izmantoša-
nas iemaņas ražošanā.

Ražošanas tehnoloģiskā sagatavošana ir svarīgs tehniskās 
sagatavošanas posms, kas seko pēc izgatavojamā objekta 
vai produkcijas projektēšanas. Ražošanas tehnoloģiskās sa-
gatavošanas laikā galvenokārt veic objekta tehnoloģiskuma 
pārbaudi un tā korekcijas, tehnoloģiskā procesa izstrādi, 
tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšanu un tā maršruta teh-
noloģijas izstrādi. Jauna ražošanas objekta konstruēšana ir 
saistīta ar tehnisku, ekonomisku un estētisku jautājumu risi-
nāšanu. Ražošanas objektam parasti ir jābūt funkcionālam, 
izturīgam, drošam, ar pēc iespējas mazāku materiālietilpību, 
ekonomiskam no enerģētiskā viedokļa un ar ievērojami lielu 
kalpošanas laiku, kā arī ergonomiskam, ja ar to darbojas cil-
vēks. Taču šīs prasības var nonākt arī pretrunā ar ekonomis-
kajām prasībām pēc mazākām izgatavošanas un eksplua-
tācijas izmaksām. Te bieži vien jārisina kāds optimizācijas 
uzdevums. Ja ražošanas objekts vēlāk atradīsies cilvēku re-
dzes laukā, tad svarīgs ir tā dizains, kas arī, protams, iespaido 
ekonomiskos rādītājus. Tāpēc labam konstruktoram parasti 
jābūt ar tēlainu domāšanu un atmiņu. Viņš parasti labāk uz-
tver shēmas, zīmējumus un rasējumus nekā rakstītu tekstu, 
bez kura, protams, .arī nevar iztikt.

Zinātne būtiski iespaido ražošanas tehniskos, tehnoloģiskos 
un organizatoriskos pamatus. Tādejādi pētnieciskais darbs 
kļūst par ražošanas procesa neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc 

veicot kādas studiju programmas izstrādi, nākas paredzēt 
visus minētos aspektus studiju kursu proporciju un nozīmī-
bas sakārtošanā, lai nodrošinātu svarīgāko izziņas virzienu 
iezīmēšanu un noskaidrotu, kā kādā organizācijā tiek veikts 
tehniskās jaunrades un racionalizācijas darbs, kādi ir pētā-
mie objekti, pētīšanas apstākļi, pētīšanas apjomi, pētījumos 
izmantojamā iekārta un tehnoloģijas.

Kādas studiju programmas izstrādāšanas kvalitatīvu identifi-
kāciju un kvantitatīvu novērtējumu var veikt:
•	 paredzot	 iespēju	 pārskatāmi	 orientēties	 studiju	 prog-

rammas struktūrā;
• ērti un vienkārši novērtējot iespējamos neveiksmes fak-

torus;
• nodrošinot normatīvo dokumentu prasību izpildes un 

attiecīgo pasākumu īstenošanas pārbaudes iespējas.

Ieguldot līdzekļus izglītības attīstībā, nevar cerēt uz tūlītēju 
peļņu un ir zināms risks līdzekļus zaudēt, ja izglītības kon-
cepcija nav bijusi atbilstoša izglītošanas mērķim. Taču varbū-
tību zaudēt līdzekļus izglītošanas procesa realizēšanas gaitā 
ir jāsamazina, izveidojot un izpildot tādas studiju program-
mas, kurās paredzēto studiju kursu skaits, veids un propor-
cijas atbilstu vēlamajam rezultātam. Tāpēc izglītības iestāžu 
darbības procesi ir jāvada tā, lai izglītības kvalitātes samazi-
nāšanās riskus mazinātu. Efektīvas darbības nodrošināšanai 
ir jāizmanto dažādas pārvaldības sistēmas, ko rekomendē 
starptautiskie standarti un dažādi normatīvie akti.

Izglītības veidi

Prasmes
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Svaru 
koeficients si

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 (kontrole) (punkti)

Akadēmiskā 
izglītība a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 ∑ai ∑(ai•si)

Profesionālā 
izglītība b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 ∑bi ∑(bi•si)

Cita izglītība c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 ∑ci ∑(ci•si)


