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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 
 

APIA Agrīna pirmsskolas izglītība un aprūpe 

ES Eiropas Savienība 

IKP Iekšzemes kopprodukts 

ZRV Ziemeļreina-Vestfālene 

AKM Atvērtā koordinācijas metode 

ESAO Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

SSNP Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma 
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KOPSAVILKUMS 

Vispārīga informācija 
Visas ES dalībvalstis bez izņēmuma zināmā mērā piedāvā agrīnu pirmsskolas izglītību un 
aprūpi (APIA) bērniem, kas nav sasnieguši obligāti noteikto skolas vecumu. Parasti šie 
nosacījumi tika izveidoti, lai pamudinātu sievietes iesaistīties darba tirgū. ES dalībvalstis 
aizvien vairāk pievēršas ne tikai pietiekamu spēju nodrošināšanai visiem bērniem, bet arī 
APIA pakalpojumu sniedzēju kvalitātes līmenim. APIA aizvien biežāk tiek uzskatīta par 
būtisku pirmo soli bērna turpmākajā izglītības attīstībā. Būtisks ir fakts, ka bērnu dzīves 
kvalitāte pirms obligātās izglītības uzsākšanas ietekmē to, kādi viņi būs kā skolēni. ES 
dalībvalstu izglītības kvalitātei ir liela nozīme ES ekonomiskās konkurētspējas attīstībā, un 
skolās strādā ar bērniem, kas tajās ierodas. Eiropas Komisija arī uzskata, ka agrīna 
pirmsskolas izglītība un aprūpe veido būtisku pamatu veiksmīgai mūžizglītībai, sociālajai 
integrācijai, personīgajai izaugsmei un turpmākai nodarbināmībai1. Šis pētījums tiek veikts, 
lai sniegtu perspektīvu par kvalitatīvas APIA nodrošinājuma stāvokli ES, ņemot arī vērā 
notiekošo AKM (atklātās koordinācijas metodes) procesu Eiropas līmenī, un noteiktu 
nesenos politikas jauninājumus dalībvalstīs, kuri var kalpot par paraugpasākumiem ar 
mērķi uzlabot kvalitatīvas APIA nodrošinājumu. 
 
Eiropas Komisijas un Parlamenta noteiktās galvenās prioritātes veido šā pētījuma 
analītiskās sistēmas pamatu. Ar šīm prioritātēm tiek apstiprināti kvalitātes komponenti, kas 
noteikti starptautiskajā pētniecības literatūrā un ko var iedalīt šādi: 1) piekļuve/līdzdalība, 
2) politiskā, tiesiskā un finanšu struktūra, 3) darbinieki, 4) mācību programma un 5) 
vecāku iesaistīšana. Pētījumā noteiktas aktuālās tēmas un jauninājumi šajos būtiskajos 
kvalitātes elementos. Visbeidzot, šajā pētījumā ierosinātas dažas vadlīnijas, kas būtu jāņem 
vērā, lai veiksmīgi īstenotu AKM procesu, kas pašreiz ir ES līmeņa politikas jauninājumu 
galvenais jautājums. 
 
Līdzdalība 

Eiropas kontekstā ir noteikti vienoti mērķi attiecībā uz mazu bērnu līdzdalības rādītājiem 
APIA. Attiecībā uz bērniem vecumā no četriem gadiem līdz valsts obligāti noteiktajam 
skolas vecumam dalībvalstu mērķis ir sasniegt APIA nodrošinājumu vismaz 95 % apmērā 
no visas mērķgrupas. Attiecībā uz mazākiem bērniem (jaunākiem pa 3 gadiem) līdzdalībai 
jābūt 33 % apmērā. Saistībā ar šiem mērķiem jānošķir jēdzieni „piekļuve” un „līdzdalība”; 
lai gan ar politiku var nodrošināt vispārēju piekļuvi, paaugstinot dienas aprūpes vietu 
skaitu, vispārējā līdzdalība ir atkarīga no reālā pieprasījuma pēc APIA. Ja tikai tiks 
pavairotas dienas aprūpes vietas, tas ne vienmēr katrā dalībvalstī palielinās bērnu 
līdzdalību. 
 
Pašlaik gandrīz visas dalībvalstis izstrādā politiku, lai sasniegtu „Eiropa 2020” mērķi — 
bērnu vecumā no četriem gadiem līdzdalību APIA 95 % apmērā; novērota skaidra, 
pieaugoša tendence līdzdalības rādītājos, kas tiks paaugstināta līdz 95 %. Arī attiecībā 
uz mazākajiem bērniem ir skaidri saskatāma pozitīva tendence. Šajā pētījumā sīkāk 
aprakstīti APIA spēju palielināšanas centieni Vācijas apdzīvotākajā federālajā zemē 
Ziemeļreinā-Vestfālenē (ZRV), kurā tika izveidota īpaša darba grupa, kas palīdz pārvarēt 
praktiskāka rakstura šķēršļus sadarbībai starp dažādiem valdības līmeņiem. 
 

                                                 
1  Eiropas Komisija „Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe. Kā mūsu bērniem nodrošināt vislabākos 

priekšnoteikumus nākotnei” COM(2011)0066. 
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Tomēr pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze turpmākajos gados, iespējams, ļoti negatīvi 
ietekmēs līdzdalības rādītājus. Jo īpaši ņemot vērā krīzes ietekmi, dalībvalstīm ir būtiski ne 
tikai pievērsties mazu bērnu līdzdalības palielināšanai, bet arī līdzdalības paplašināšanai. 
Visgrūtāk sasniedzamās grupas bieži vien ir bērni no nelabvēlīgas vides vai no konkrētiem 
(nelabvēlīgiem) reģioniem. Šiem bērniem nepieciešams papildu atbalsts, laicīgi iesaistot tos 
kvalitatīvā APIA nodrošinājumā, lai novērstu attīstības problēmas turpmākajā dzīvē. Kā 
paraugprakses gadījums šajā pētījumā minēta Somija, kas pašreiz kartē iedzīvotājus, kuri 
nav iesaistīti tās pirmsskolas programmā. Ar līdzdalības paplašināšanu arī jāsaprot, ka 
dalībvalstis pievērš papildu uzmanību APIA līdzdalības reģionālajām atšķirībām; vienlīdzīgas 
iespējas jānodrošina arī bērniem, kas dzīvo ES valstu lauku teritorijās. 
 
Politiskās/tiesiskās/finanšu sistēmas 
Dalībvalstis veic aizvien vairāk pasākumu, lai integrētu valdības struktūras ar mērķi 
nodrošināt APIA visām vecuma grupām. Pozitīvs jauninājums, ņemot vērā starptautisko 
vienprātību, ir fakts, ka integrētām APIA nodrošinājuma sistēmām ir labāki rezultāti nekā 
sašķeltām vai nodalītām sistēmām. Atklāts, ka politikas un pakalpojumu sniedzēju 
izmantotā holistiskā pieeja bērnu attīstībai nodrošina labākus rezultātus izglītības jomā. 
Tāpēc politikas veidotājiem, kas atbildīgi par mazākajiem bērniem, ieteicams cieši 
sadarboties ar kolēģiem, kuri izstrādā politiku vecākiem bērniem. 
 
Sistēmas bieži vien arī ir sadalītas starp dažādiem valdības līmeņiem, kur atšķiras vietējo 
varas iestāžu autonomijas līmeņi. APIA centriem noteiktajās valsts vai vietējās kvalitātes 
prasībās galvenokārt ir tikai noteikti zemāki kvalitātes ierobežojumi. Tādējādi APIA nav 
nodrošināts pamudinājums turpmākai kvalitātes attīstīšanai. Jo īpaši gadījumos, kad ir 
ierobežotāks budžets, pakalpojumu sniedzēji drīzāk ievēros minimālās kvalitātes prasības, 
nevis turpinās attīstīt kvalitāti. Interesanta kvalitātes struktūra ir ieviesta Īrijā (Síolta) ar 
mērķi pastāvīgi pamudināt darbiniekus izvērtēt savu darbu un tādējādi izstrādāt APIA 
nodrošinājuma kvalitātes līmeņus. Tomēr šādas iniciatīvas īstenošanas būtiska prasība ir arī 
pietiekams finansējums, lai nodrošinātu pozitīvu ietekmi. 
 
Lai gan APIA politikas kompetenci var sadalīt starp dažādiem valdības līmeņiem, bieži vien 
valsts līmenim ir vismaz zināma kompetence attiecībā uz lēmumu par izdevumiem APIA 
jomā. Pētījumos par izdevumu līmeni APIA procentuāli no IKP dati pierāda lielu atšķirību 
dalībvalstu vidū. Lai gan, tikai izdodot naudu APIA vajadzībām, automātiski neuzlabosies 
kvalitāte, ir skaidri novērota pozitīva saistība starp dalībvalstīm, kas tērē ievērojami vairāk 
APIA, un to izglītības jomas rezultātiem starptautiskajos testos, piemēram, SSNP. 
Pašreizējā globālā ekonomikas un finanšu krīze rada ievērojamus sarežģījumus, jo tai ir 
būtiska ietekme uz budžetiem. Tomēr būtisks ir stabils finansiālais ieguldījums, lai attīstītu 
kvalitāti visos kvalitātes elementos. 
 
Darbinieki 
Būtisks faktors kvalitatīvas APIA nodrošināšanā ir kompetenti darbinieki. Tomēr attiecībā uz 
darbinieku kvalitātes politiku ES tikpat kā nav vienota standarta. ES pastāv liels klāsts 
dažādu APIA minimālās kvalifikācijas prasību, sākot no valstīm, kurās prasību nav, līdz 
valstīm, kurās tiek pieprasīta universitātes izglītība. Kopumā var secināt, ka visam APIA 
darbaspēkam nav obligāti jābūt ar augstākās izglītības kvalifikāciju, jo atbalsta darbus var 
veikt arī darbinieki ar profesionālo kvalifikāciju. Tomēr ir nepieciešamas vadlīnijas par 
obligāto kvalifikāciju APIA īstenotājiem, lai spētu nodrošināt pamata kvalitātes līmeni. 
 
Vairums dalībvalstu cenšas paaugstināt APIA darbaspēka profesionalitāti. Pastāv būtiskas 
atšķirības starp apmēru, kādā šie mērķi tiek izstrādāti vai finansiāli atbalstīti. Tas jo īpaši 
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attiecināms uz neoficiālāka veida ģimenes aprūpes centriem, kas aprūpē bērnus viņu 
mājās, tādējādi uz tiem neattiecas lielākā daļa noteikumu. Tomēr tālāka profesionālā 
attīstība ir svarīga arī „parastā” APIA darbaspēka kvalitātes nodrošināšanai. Kā 
profesionalitātes paaugstināšanas paraugprakse šajā pētījumā norādīta ģimenes centru 
loma Vācijas federālajā zemē Ziemeļreinā-Vestfālenē (ZRV), kur auklēm tiek piedāvāta 
platforma, kurā apmainīties pieredzē vai sekot līdzi papildu kursiem. 
 
Sistēmā, kas saistīta ar darba kvalitāti, liela nozīme ir arī darba apstākļiem, piemēram, 
darba videi, atalgojumam un darba pabalstiem. Tie palīdz piesaistīt augstāk izglītotus 
darbiniekus un tādējādi ietekmēt kvalitāti. Šie plašākie darba apstākļi ietekmē 
apmierinātību ar darbu, kas atstāj iespaidu arī uz nodrošinātās APIA kvalitāti. Piemēram, 
šajā pētījumā dalībvalstu vidū noteiktas lielas atšķirības atalgojumu ziņā un nelielas 
atšķirības darbinieku un bērnu attiecībā. 
 
Mācību programma 

Pētnieki un politikas veidotāji kopumā piekrīt, ka maziem bērniem ir svarīgi ne tikai attīstīt 
nepieciešamos kognitīvos aspektus, kuri ir būtiski, lai uzsāktu pirmsskolas izglītību, bet arī 
attīstīt nekognitīvos elementus. Abi elementi uzskatāmi par vienlīdz svarīgiem mūžizglītības 
pamatu izveidē. Lai gan kopumā šis līdzsvars ir saglabāts, ES dalībvalstīs ir novērojamas 
lielas variācijas attiecībā uz to, cik detalizēti ir formulētas valsts mācību programmu 
vadlīnijas. Vairākas dalībvalstis nesen ieviesa pirmsskolas programmas bērniem, kas 
gandrīz sasnieguši obligāti noteikto skolas vecumu, lai sagatavotu tos pirmsskolas izglītības 
uzsākšanai. ES dalībvalstīs APIA programmās aizvien lielāka uzmanība ir vērsta uz 
izglītojošāku aspektu, piemēram, skaitītprasmes un lasītprasmes, uzlabošanu. Kā piemērs 
šādām jaunieviestām programmām pētījumā ciešāk aplūkota Rumānija, kurā 2012. gadā 
tika ieviests pirmsskolas izglītības gads. 
 
Visās dalībvalstīs ir izstrādātas politikas iniciatīvas, lai pievērstos riska grupas bērniem un 
iekļautu tos esošajos mācību programmu pasākumos, kas paredzēti maziem bērniem. 
Tomēr šādu ietekmes pasākumu mērķis un tādējādi arī rezultāti bieži vien ļoti atšķiras 
atsevišķu pakalpojumu sniedzēju un dažādu reģionu vidū. Nepieciešams vairāk 
pierādījumu, lai veiktu saprātīgas un uz informāciju balstītas politiskas izvēles par šo 
centienu veiksmi nākotnē. Šajā pētījumā apliecināts, ka būtiska ir augsti apmācību APIA 
profesionāļu loma, lai veiksmīgi pievērstos riska grupas bērniem. 
 
Vecāku iesaistīšana 
Vecāku iesaistīšana ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu augstas kvalitātes APIA; viņi ir 
galvenās bērnu attīstībā ieinteresētās personas. Lai gan vecāku iesaistīšana vienmēr ir 
svarīga, tā jo īpaši ir būtiska minoritāšu grupām vai bērniem no nelabvēlīgas vides. Tas 
palīdz samazināt atšķirības starp māju un skolas vidi un tādējādi var sekmēt bērna 
sasniegumus izglītībā un vēlāk skolas laikā samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
gadījumu rādītājus. Lai gan vecāku iesaistīšanai ir pievērsta neliela uzmanība tiesību aktos, 
noteikumos un regulējumā, rūpes par to galvenokārt ir atstātas individuālajiem 
pakalpojumu sniedzējiem ES. 
 
Šajā pētījumā izšķirta uz bērnu vērsta un uz iestādi vērsta vecāku iesaistīšana, jo abiem ir 
dažādi pamata mērķi. Uz bērnu vērsta vecāku iesaistīšana sniedz ieguldījumu bērna 
attīstībā, turpretī uz iestādi vērsta iesaistīšana pievēršas vecāku iespējai apspriest darbības 
ar APIA pakalpojumu sniedzējiem. Lai gan vecāku iesaistīšanas apmērs var būt lielā mērā 
atkarīgs no kultūras, vairāki uz bērnu vērstas labas prakses piemēri ir novēroti Somijā, Īrijā 
un Nīderlandē, kur tika izstrādātas ļoti konkrētas ietekmes stratēģijas, lai iesaistītu 
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nelabvēlīgo grupu vecākus un bērnus. Uz iestādi vērsta vecāku iesaistīšana apvienojumā ar 
valdības noteiktajiem pastāvošajiem kvalitātes standartiem var būt efektīvs kvalitātes 
nodrošināšanas rīks. Ja kritiski vecāki izturas kā lietišķi patērētāji, viņiem ir iespēja 
ietekmēt APIA pakalpojumu sniedzēju kvalitāti. Tāpēc labi apmācītiem APIA profesionāļiem 
ir būtiska nozīme efektīvā sadarbībā ar vecākiem, gan uz bērnu vērstā, gan uz APIA centru 
vērstā iesaistīšanā. 
 
Kvalitatīvas APIA sniegšanas sarežģījumi 
Daži APIA kvalitātes sarežģījumi un ieteikumi ir plašāki par šiem konkrētajiem kvalitātes 
elementiem un ir būtiski politikas veidotājiem valstu un Eiropas līmenī. Ir noteikti šie 
plašākie APIA kvalitātes izstrādes sarežģījumi ES mērogā, un šajā pētījumā sniegti 
ieteikumi šo sarežģījumu pārvarēšanai. Pirmkārt, politikas veidotājiem problēmas sagādā 
empīrisko pierādījumu trūkums, ar ko varētu atbalstīt jauninājumus un jaunas politikas 
iniciatīvas. Pašreiz kopumā politikas iniciatīvas tiek uzsāktas, nebalstoties uz empīriskiem 
pierādījumiem par to, ka tām reāli varētu būt pozitīvi rezultāti, piemēram, zemāki 
pirmsskolas mācību pārtraukšanas rādītāji vai labāki izglītības rādītāji starptautiskos 
salīdzinošajos novērtējumos, tādos kā SSNP. ESAO visos APIA pētījumos ir neatlaidīgi 
uzsvērusi nepieciešamību veidot uz pierādījumiem balstītu politiku, un šī prioritāte 
tiek atkārtoti uzsvērta šajā pētījumā gan attiecībā uz ES, gan uz atsevišķām dalībvalstīm. 
 
Otrkārt, pastāvīga dilemma starp valstu (vai vietējām) pašvaldībām nodrošina kvalitāti 
katrā būtiskajā kvalitatīvas APIA elementā. Minimālās prasības parasti nemudina APIA 
pakalpojumu sniedzējus attīstīt kvalitātes līmeni. Tomēr vairums dalībvalstu nosaka šādas 
minimālās prasības, kuru ievērošanu pēc tam pārrauga inspekcijas. Tāpēc galvenais 
sarežģījums kvalitātes uzlabošanā ir tādu efektīvu izvērtēšanas sistēmu izstrāde, kas 
nodrošina skaidru pamudinājumu pakalpojumu sniedzējiem ne tikai pieturēties pie 
absolūtā minimuma, bet censties pārspēt savu sniegumu kvalitatīvā APIA. 
 
Treškārt, ir būtiski, ka politikas veidotāji konsekventi ievēro politiku, kas tiek 
atbalstīta ar nepieciešamo finansējumu un ko atbalsta arī pārējās saistītās varas iestādes. 
Visām dalībvalstīm ir daudz politikas dokumentu un priekšlikumu par līdzdalības 
palielināšanu, pakalpojumu integrēšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, mācību 
programmu līdzsvarošanu vai vecāku iesaistīšanu. Tomēr papildus šādiem plāniem ir būtiski 
iesaistīt visas galvenās ieinteresētās personas un nodrošināt, ka ierosinātās politikas 
ir reāli iespējams īstenot. 
 
Visbeidzot, ekonomikas un finanšu krīzei ir būtiska ietekme uz APIA politiku visā ES. Dažādi 
pētījumā ietvertie piemēri apliecina, cik godkārīgi bija izveidoti un ieviesti valsts kvalitātes 
mērķi vai valsts kvalitātes sistēmas attiecībā uz līdzdalību, darbiniekiem, mācību 
programmu vai vecāku iesaistīšanu un kā tie tika novirzīti pēc pirmā budžeta 
samazinājuma. Lai gan ieceres lielākoties ir saglabājušās, valstu valdības vienkārši 
nepiešķir pietiekamu finansējumu šo ieceru īstenošanai. Tajā pašā laikā pilsoņi pieaugušā 
bezdarba dēļ aizvien mazāk var izmantot dienas aprūpes pakalpojumus. Pilsoņiem bez 
darba nav ne tiešas vajadzības sūtīt savus bērnus uz dienas aprūpes centriem, ne arī bieži 
vien nepieciešamie finanšu līdzekļi. Šādās situācijās rodas risks, ka bērni atpaliks un 
nesaņems būtisko attīstības pamatu, ko viņiem īpaši varētu vajadzēt. Šajos laikos ir būtiski, 
ka valstu valdības ne tikai saglabā APIA paredzēto izdevumu līmeni, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu APIA visos dažādajos kvalitātes elementos. Vēl būtiskāk ir izstrādāt iniciatīvas, 
lai nodrošinātu, ka APIA ir vērsta uz grupām, kurām tā ir vajadzīga visvairāk, 
tādējādi piedāvājot vienādas iespējas visiem bērniem. APIA jāiekļauj plašākā izglītības 
plānā; kvalitatīva APIA nodrošina stabilu pamatu izglītībai turpmākajā dzīvē un ir nozīmīgs 
rīks, lai samazinātu pašreizējo un turpmāko nevienlīdzību starp bērniem no dažādām 
vidēm. 
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Ieteikumi 
ES līmeņa ieteikumi — atbalsts AKM procesam 
Šajā pētījumā tika noteikti jauninājumi Eiropas līmenī un atsevišķās dalībvalstīs. Šobrīd 
APIA kvalitātes sistēmas izstrāde ES līmenī joprojām ir sākotnējā posmā; tāpēc ir pāragri 
veikt pilnīgu izvērtējumu. Pašreiz APIA kvalitātes sistēmas noteikšanas procesu ir uzsākusi 
Komisijas Tematiskā darba grupa, kas sāka savu darbu 2012. gadā, un šis process veido 
daļu no atklātās koordinācijas metodes (AKM) pašreizējā procesa. 
Tā kā vēl ir pāragri izvērtēt procesu, šajā pētījumā Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai 
un atsevišķām dalībvalstīm tika sniegti daži ieteikumi, kas var palīdzēt pašreizējā darbā, lai 
izstrādātu Eiropas kvalitātes sistēmu agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā. 

 Jāveicina politiskās iesaistīšanas sagatavošanās posms, lai nodrošinātu 
pietiekamu informētību politikas jomā tagad un tuvākajā nākotnē; ja pilsoņi vai valsts 
ieinteresētās personas nepievēršas kvalitatīvai APIA, neveiksmīgs būs arī AKM process. 
APIA kvalitātes sistēmas izstrādei nevajadzētu aprobežoties tikai ar tehnisku pārbaužu 
izstrādi. Process ietver arī skaidru politisko komponentu, kam nepieciešama pietiekama 
veiksmīga politiskā iesaistīšanās. 

 Otrkārt, visās dalībvalstīs jāpiešķir nozīme APIA kvalitātes izstrādes svarīgumam. Ja 
dalībvalstis neredz pievienoto vērtību sadarbībai, kas vērsta uz kopīgo mērķu 
sasniegšanu, AKM, visticamāk, nebūs veiksmīga. Lai pārliecinātos, ka APIA kvalitātes 
sistēma tiks pilnībā atbalstīta, dalībvalstīm kopīgi jānovirzās no kopīgajiem mērķiem. 

 Treškārt, ir svarīgi izmantot institucionālas struktūras, lai atbalstītu AKM procesu, jo 
Komisija ir beigusi veidot tematisko darba grupu un ieinteresēto personu grupu. 

 Būtisks komponents veiksmīgā AKM procesā ir mērķu, kritēriju kopuma un rādītāju 
pieejamība. Tos pašreiz izstrādā tematiskā darba grupa, un tie ir būtiski, lai salīdzinātu 
progresu saistībā ar APIA kvalitātes sistēmu. Ir nepieciešami skaidri un salīdzināmi 
mērķi, kritēriju kopums un rādītāji par visiem šajā pētījumā noteiktajiem atsevišķajiem 
elementiem: 1) līdzdalība/piekļuve, 2) politiskā, tiesiskā un finanšu struktūra, 3) 
darbinieki, 4) mācību programma un 5) vecāku iesaistīšana. Šādi salīdzināmi dati ir 
būtiski, lai dalībvalstīs radītu iniciatīvas tiekties uz kopīgo mērķi. Lai turpmāk izstrādātu 
šādus uz pierādījumiem balstītus mērķus vai kritēriju kopumu, ir nepieciešami jauni ES 
mēroga pētījumi, kuri arī jāatbalsta. 

 Eiropas politikas veidotājiem jāpārliecinās, ka tiek iesaistītas ieinteresētās 
personas, un jāveido jēgpilna sadarbība ar tām. Tas ir būtiski, lai AKM process būtu 
veiksmīgs, jo tas ir augšupējs. APIA kvalitātes sistēmas izstrādei jābūt kam vairāk par 
augsta līmeņa politikas projektu, turklāt tai jābūt skaidri balstītai uz reālu APIA praksi. 
Tas ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz APIA kvalitātes sistēmu, jo APIA politiku bieži vien 
deleģē zemāku līmeņu valdībai un mazākiem pakalpojumu sniedzējiem. 

 Visbeidzot, pretrunīgas nostājas (attiecībā uz politikas virzieniem vai ideoloģiju) starp 
dalībvalstīm parasti palīdz virzīt AKM procesu, tāpēc Eiropas politikas veidotājiem tās 
nav nepieciešams novērst. Šādā gadījumā dalībvalstis ar skaidru darba plānu centīsies 
pārliecināt dalībvalstis, kurām nav vēlmes darboties, sasniegt kopīgo mērķi; tā kā 
iniciatīva ir jāierosina dalībvalstīm, šis noteikums ir ļoti būtisks veiksmīgam AKM 
procesam. 
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Dalībvalstu ieteikumi — APIA kvalitātes izstrāde 
Papildus politikas koordinācijai AKM procesā dalībvalstis ir galvenokārt atbildīgas par 
kvalitātes uzlabošanu. Šajā pētījumā ir uzsvērts, cik nozīmīgi ir APIA kvalitātes jautājumu 
ietvert plašākā izglītības plānā, jo kvalitatīva APIA nodrošina stabilu pamatu turpmākai 
izglītībai un mūžizglītībai. Tādējādi tā ir neatņemama daļa no plašākas politikas par 
vienlīdzīgām iespējām un pilsonību un tā arī būtu jāaplūko. Šajā pētījumā tika aprakstīti un 
analizēti labas prakses gadījumi dažādos institucionālos kontekstos ES, un ar tajā 
veiktajiem novērojumiem politikas veidotāji tiks informēti par noteiktajiem APIA kvalitātes 
jautājumiem — līdzdalību, pārvaldības sistēmām, darbiniekiem, mācību programmu un 
vecāku iesaistīšanu. Turpmāk politikas veidotāju vajadzībām ir apkopotas galvenās atziņas, 
kas gūtas no šiem labas prakses gadījumiem. 
 
 Uz pierādījumiem balstīta politikas veidošana. Ir ļoti būtiski, ka politikas veidotāji 

jaunas politikas iniciatīvas balsta uz būtiskiem empīriskiem pamatiem. Pārāk bieži 
politikas jauninājumi tiek uzsākti un atbalstīti bez empīriskiem pierādījumiem. Tāpēc ir 
nepieciešams pievērst lielāku uzmanību APIA „kas iedarbojas” empīriskajai 
pieejai, piemēram, atbalstot ilglaicīgus grupu pētījumus ES kontekstā. 

 Līdzdalība. Tā vietā, lai tikai palielinātu līdzdalību, lielāka uzmanība jāpievērš 
līdzdalības paplašināšanai. Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība konkrētu grupu 
līdzdalībai un APIA līdzdalības reģionālajām atšķirībām, kas var norādīt uz piekļuves 
problēmām. Par prioritāti jāizvirza APIA līdzdalības paplašināšana arī ārpus lielpilsētu 
teritorijām, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana vecākiem un to bērniem, kas 
dzīvo valsts lauku teritorijās. 

 Sistēmu integrēšana. Tāpēc politikas veidotājiem, kas atbildīgi par mazākajiem 
bērniem, ieteicams cieši sadarboties ar kolēģiem, kuri izstrādā politiku vecākiem 
bērniem; APIA integrēšana plašākās izglītības sistēmās palīdz veidot labvēlīgu augsni 
APIA pakalpojumu sniedzējiem, lai arī nodrošinātu vienotu pieeju bērnu attīstībai. 

 Darbinieki. Dalībvalstīs jābūt vismaz dažām valsts līmeņa minimālās kvalifikācijas 
vadlīnijām visiem APIA darbiniekiem, lai spētu nodrošināt pamata kvalitātes līmeni. 

 Mācību programma. Ņemot vērā empīriskos pierādījumus, kam nepieciešama 
līdzsvarota mācību programma, ir būtiski pārliecināties, ka, pievēršoties bērniem, kas 
nav sasnieguši obligāti noteikto skolas vecumu, tiek saglabāts līdzsvars starp 
kognitīvajiem un nekognitīvajiem aspektiem, pat ja mācību programmas saturā 
lielāka nozīme ir piešķirta tādiem izglītības mērķiem kā skaitītprasme un lasītprasme. 

 Vecāku iesaistīšana. Lai gan ir salīdzinoši mazs regulējums attiecībā uz vecāku 
iesaistīšanu APIA, šajā pētījumā tiek papildus uzsvērta tā nozīme. Dalībvalstīm 
ieteicams turpmāk palīdzēt APIA pakalpojumu sniedzējiem jēgpilnas vecāku 
iesaistīšanas veicināšanā, vienlaikus pievēršoties kultūras atšķirībām, kas var 
pastāvēt dažādos reģionos vai dažādās grupās. 

 APIA izdevumu līmenis. Pašreizējā globālā ekonomikas un finanšu krīze rada 
ievērojamus sarežģījumus, jo tai ir būtiska ietekme uz budžetiem. Tomēr būtisks ir 
stabils finansiālais ieguldījums, lai attīstītu kvalitāti visos iepriekš minētajos 
elementos. Lai nodrošinātu šo finansiālo ieguldījumu, dalībvalstīm ieteicams 
sadarboties, lai padarītu valsts izdevumus APIA politikas jomā salīdzināmākus 
dažādās dalībvalstīs un tādējādi radītu iespēju salīdzināt rezultātus visā ES. 

 


