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1. Galvenie rādītāji 

 
Avoti: Eurostat (vairāk informācijas skat. 10. sadaļā), ESAO (PISA). 

Piezīmes: dati attiecas uz ES svērtajiem vidējiem rādītājiem, aptverot dažādus dalībvalstu skaitļus atkarībā no avota, 

d = definīcija atšķiras, 12 = 2012, 13 = 2013, 15 = 2015, 16 = 2016. 

Attiecībā uz kredītpunktus ieguvušo absolventu mobilitāti ES vidējo rādītāju aprēķina Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras 

ĢD par pieejamajām valstīm, bet attiecībā uz grādu ieguvušo absolventu mobilitāti ES vidējo rādītāju aprēķina JRC, izmantojot 
Eurostat un ESAO datus. 

Vairāk informācijas sniegta 1. sējuma attiecīgajā sadaļā (ec.europa.eu/education/monitor). 

1. attēls. Situācija salīdzinājumā ar labāko (ārējais loks) un vājāko (centrs) rezultātu 
guvējiem 

 
Avots: Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ĢD aprēķini, pamatojoties uz Eurostat (LFS 2017, UOE 2016) un ESAO (PISA 

2015) datiem. Piezīme: visi rādītāji ir noteikti starp maksimālo (labāko rezultātu guvēji attēloti ārējā lokā) un minimālo (vājāko 

rezultātu guvēji attēloti centrā). 
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2. Svarīgākie fakti 

 
 Latvijas izglītības sistēmā ir panākts ievērojams progress kvalitātes standartu ziņā, taču 

grūtības rada skolēnu/studentu skaita samazināšanās, mācībspēku novecošana un grūti 
optimizējams skolu tīkls. 

 Pakāpeniski tiek izvērsta jaunā, uz kompetencēm balstītā mācību programma, kas var 

uzlabot mācīšanās rezultātus. 

 Absolventu īpatsvars ir liels un aizvien augošs, bet zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu 
un matemātikas (STEM) studijas beigušo skaits ir viens no zemākajiem Eiropas 
Savienībā. 

 Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu sadrumstalotību ir grūti novērst, taču 
jaunais finansēšanas modelis un pilnveidotas personāla politikas plāni var situāciju 

uzlabot. 

 Lai gan ir veikti pasākumi, kas varētu veicināt līdzdalību pieaugušo izglītībā, tā joprojām 
ir problēma. 

 

3. Ieguldījumi izglītībā un apmācībā 

Latvija izglītībā iegulda salīdzinoši lielu daļu no IKP, taču izdevumi uz skolēnu absolūtā 
izteiksmē ir zemi. Latvijas vispārējie valdības izdevumi izglītībai 2016. gadā joprojām pārsniedza 

ES vidējo rādītāju gan kā IKP daļa (5,5 % pret 4,7 %), gan kā kopējo publisko izdevumu daļa 

(14,7 % pret 10,2 %). Izdevumi uz skolēnu/studentu, kas izteikti kā pirktspējas līmenis (PSL), ir 
salīdzinoši augsti, ņemot vērā valsts IKP uz vienu iedzīvotāju, taču visos izglītības līmeņos 
saglabājas zem ES vidējā rādītāja (skat. 2. attēlu). 
 

2. attēls. Vispārējie valdības izdevumi izglītībai kā daļa no IKP (2016.) 
 

 
Avots: Eurostat. Tiešsaistes datu kods: gov_10a_exp. 

 

Publiskie izdevumi no sākumskolas līdz pēcvidusskolas izglītībai, kas nav augstākā 
izglītība, ir izteikti decentralizēti, jo īpaši pēc valdības pārvedumiem. Lai arī divas trešdaļas 
no sākotnējiem līdzekļiem sniedz centrālā valdība, pēc pārvedumiem par gandrīz trīs ceturtdaļām 
līdzekļu minētajos izglītības līmeņos atbild vietējā pašpārvalde, kas ievērojami pārsniedz ESAO 

vidējo rādītāju (36 %). Lielāku vidusskolu un ģimnāzijas tipa skolu gadījumā šis augstais 
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decentralizācijas līmenis var būt faktors, kas nosaka Latvijas izglītības sistēmas labos kopējos 
rezultātus (ESAO, 2016)1.  
 

Dažādi mācību rezultāti, kas atkarīgi no skolas lieluma un atrašanās vietas, joprojām 
apdraud taisnīgumu. Piekļuve kvalitatīvai izglītībai nav pilnībā taisnīga, jo skolēniem lielākajās 
vidusskolās un ģimnāzijās ir daudz labāka piekļuve kvalitatīvai izglītībai nekā skolēniem mazās 
skolās, kas biežāk atrodas lauku apvidos (Krasnopjorovs, 2017).   
 
Valdība turpina izdarīt uz pašvaldībām spiedienu, lai racionalizētu skolu tīklu, un tādējādi 
var tikt izveidots tīkls, kurā vidusskolu ir mazāk, taču tās ir lielākas un spēj labāk 

nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Skolēnu skaits vispārējās izglītības programmās (vecumā no 5 
līdz 18 gadiem) ir samazinājies atbilstoši lielajam Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājumam (–

12,1 % laika posmā no 2004. līdz 2013. gadam), un paredzams, ka līdz 2050. gadam tas 
samazināsies vēl par 14 %. Ir nepieciešama vidusskolu tīkla turpmāka racionalizācija, lai novirzītu 
ieguldījumus no lielā skolu tīkla uzturēšanas uz mācību procesu, taču pašvaldības tam izteikti 
pretojas. Jauns grozījums Latvijas Izglītības likumā, kas stāsies spēkā 2020. gadā, sniedz valdībai 
tiesības vidusskolās noteikt minimālo skolēnu skaitu klasē.  

4. Pilsoniskuma izglītība 

Uz kompetencēm balstītās mācību programmas reformas ietvaros tiek izstrādāta jauna 

mācību programma attiecībā uz sociālajām un pilsoniskajām kompetencēm.  Izmaiņas 
ietver Latvijas un pasaules vēstures apvienošanu (pašlaik divi atsevišķi priekšmeti), pilsoniskās 
līdzdalības mācīšanu kā “patriotiskas” uzvedības standartu, kā arī finanšu izglītības elementus. 
 
Pilsoniskuma izglītība Latvijā ir vispārējs izglītības sistēmas mērķis un tiek mācīta visos 

obligātās izglītības (integrēta sākumskola un pamatskola) un vidusskolas līmeņos. 
Pilsoniskuma izglītības elementi ir integrēti pirmsskolas izglītības saturā un visos vai lielākajā daļā 

skolas izglītības priekšmetu — gan obligāto, gan izvēles. Pilsoniskuma izglītībā pastāv atšķirības 
starp vispārējo vidusskolu (10.–12. klase) un sākotnējām arodmācībām — daži obligātie 
priekšmeti, kas ietver pilsoniskuma izglītības aspektus, sākotnējās arodmācībās netiek mācīti 
vispār, un sākotnējo arodmācību audzēkņiem tiek piedāvāts mazāk izvēles priekšmetu.  
 
Skolēnu sasniegumi pilsoniskuma izglītībā tiek pārbaudīti gan skolas, gan sertifikācijas 

eksāmenos. Attiecībā uz pilsoniskuma izglītību pastāv gan izvēles, gan obligātie eksāmeni, kas ir 
zināšanu, prasmju un uzskatu standarta novērtējums.  Rezultāti tiek izmantoti, lai izsniegtu 
sertifikātus vai kā daļa no oficiālajiem lēmumiem par skolēna pārcelšanu nākamajā izglītības 
posmā. Sertifikācijas pārbaudes pilsoniskuma izglītībā notiek vispārējās izglītības vidusskolas līmenī 
un ir pieejamas arī dažiem skolas sākotnējo arodmācību audzēkņiem. Centralizētie eksāmeni 
vēsturē un latviešu valodā ietver tematiskus jautājumus saistībā ar pilsoniskuma izglītību 

(pilsoniskuma, demokrātijas, tolerances, patriotisma, nacionālās identitātes nozīme un attieksme 

pret migrāciju). 
 
Pastāv īpašas pamatnostādnes, lai nodrošinātu skolēnu līdzdalību skolu pārvaldībā. 
Pamatnostādnes tika ieviestas 2016. gadā un liek skolām nodrošināt skolēnu pārstāvētību un 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tostarp ar skolēnu pašpārvaldes struktūru starpniecību. Skolēni 
drīkst organizēt paši savas darbības saistībā ar tādiem jautājumiem kā ģimene, brīvība un cieņa. 
 

Skolotāju apmācības tiek nodrošinātas gan sākotnējā, gan stažēšanās līmenī. Potenciālie 
skolotāji, apgūstot skolotāju sākotnējo izglītību, tiek apmācīti kļūt par daļējiem pilsoniskuma 
izglītības speciālistiem, t. i., viņi specializējas pilsoniskuma izglītībā un ne vairāk kā trijos citos 
priekšmetos. Pilsoniskuma izglītību 10.–12. klasē pasniedz daļēji specializēti skolotāji, kuri ir 
apmācīti sociālajās jomās un citā priekšmetā, piemēram, vēsturē vai ģeogrāfijā. Profesionālās 
kvalifikācijas celšana tiek piedāvāta, īstenojot dažādus pasākumus, tostarp Baltijas reģionālā 

vasaras akadēmija izglītībai par cilvēktiesībām un demokrātisku pilsoniskumu un vēstures apguvei 
(Regional summer academy for the Baltics on human rights education and education for democratic 

                                                
1  Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) rezultāti liecina, ka autonomijas un atbildības gudra 

apvienošana ir saistīta ar labākiem skolēnu rezultātiem. 
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citizenship and history learning2). Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība nodrošina skolotājiem 
forumu, kurā sazināties, diskutēt un dalīties ar resursiem un informāciju. Tā arī rīko seminārus un 
nodrošina apmācību, vēršot uzmanību uz vēsturi. Apmācību programma skolu administratoriem, 

tostarp direktoriem, vadītāju vietniekiem un metodoloģijas speciālistiem, aptver tādus jautājumus 
kā pilsoniskuma izglītība, strādājot ar vecākiem, izglītības darbā un ārpusskolas norisēs, resursus 
pilsoniskuma izglītībai un to izmantošanu, kā arī stratēģijas skolotāju sadarbības veicināšanai 
pilsoniskuma izglītībā. 

5. Skolu izglītības modernizācija 

Izglītības priekšlaicīgas pamešanas rādītājs Latvijā ir salīdzinoši zems un kopš 
2008. gada ir pastāvīgi samazinājies, taču joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp 

dzimumiem un starp pilsētām un lauku apvidiem. 2017. gadā izglītību priekšlaicīgi pametušo 
daļa vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem bija 8,6 %, kas ir par diviem procentpunktiem mazāk 

nekā 2016. gadā un ievērojami zemāk par ES vidējo rādītāju (10,6 %). Izglītības priekšlaicīgas 
pamešanas rādītājs vīriešiem (12 %) vairāk nekā divkārši pārsniedza sieviešu rādītāju (5 %), radot 
lielāko dzimumu atšķirību Eiropas Savienībā. 
 
Lai gan dalība agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē vecumā no 4 līdz 6 gadiem ir 
gandrīz visaptveroša, jaunāko bērnu (1,5–3 gadi) uzņemšanas apjoms ir mazāks. Katrai vietējai 
pašvaldībai ir autonoma funkcija nodrošināt tās administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem 

iespēju saņemt pirmsskolas izglītību, taču praksē dažās pašvaldībās ne vienmēr tiek garantēta 
vieta publiskā pirmsskolas izglītības iestādē. Piekļuve pirmsskolas izglītībai joprojām ir sarežģīta 
galvaspilsētā Rīgā, kur vietas pašvaldības bērnudārzos nav pieejamas visiem bērniem3. Tādā 
gadījumā pašvaldībām ir juridiskas saistības segt privātas pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas. 
 

Pāreja uz jaunu uz kompetencēm balstītu programmu ir atlikta par vienu gadu un pašlaik 
ir plānota 2020. gadā. 2017./2018. gada ziemā tika rīkoti pasākumi ieinteresētajām personām 

saistībā ar dažādiem jaunās programmas aspektiem, tostarp STEM mācību rezultātiem, zināšanu 
un prasmju nozīmi uz kompetencēm balstītā programmā un pilsoniskās izglītības nozīmi. Jaunu 
materiālu un mācīšanas pieeju izmēģināšana notiek 100 skolās. Ir veiktas izmaiņas Vispārējās 
izglītības likumā, jo īpaši ļaujot skolu direktoriem apstiprināt dažādus skolotāju ierosinātus mācību 
organizēšanas veidus. Tas ietver dažādu mācīšanās telpu izmantošanu ārpus skolas (bibliotēkas, 
muzeji, ārtelpas, uzņēmējdarbības un ražošanas vietas) un dažādus grupu un individuālā darba 

veidus uzdevumu izpildei. 
 
Latvija gatavo pakāpenisku pāreju uz latviešu valodu kā vienīgo mācību valodu līdz 
2021. gadam, faktiski izbeidzot vidusskolu izglītības programmas minoritāšu valodās. Ar 
2018. gada martā pieņemtajiem Izglītības likuma grozījumiem tiek atcelta iespēja līdz 40 % mācību 
minoritāšu vidusskolās nodrošināt minoritātes valodā. No 2019./2020. mācību gada 80 % 

priekšmetu un nodarbību 7.–9. klasē jāmāca latviešu valodā, un no 2022./2023. gada visi 

vispārizglītojošie priekšmeti vidusskolas izglītības līmenī tiks mācīti valsts valodā. Skolēni no 
etnisko minoritāšu grupām dažus priekšmetus (valoda, literatūra, kultūra un vēsture) joprojām 
varēs apgūt savā dzimtajā valodā. Pasākums ir radījis bažas par mācību kvalitāti un par minoritāšu 
skolu spēju ieviest pārmaiņas, nemazinot kvalitāti. Lielākā daļa skolotāju minoritāšu skolās ir 
krievvalodīgie, un, lai arī viņi ir saņēmuši plašu apmācību latviešu valodā, ne visi var būt spējīgi 
īstenot jauno programmu tikai latviešu valodā. Pastāv bažas par 25 % skolēnu, kuru rakstītprasme 
latviešu valodā ir nepietiekama4, un par to, ka var palielināties priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 

krievvalodīgo rādītājs. Valdība plāno izstrādāt un nodrošināt mācību atbalsta un metodiskos 
materiālus, kā arī uzlabot skolotāju profesionālo kompetenci (programmas izpratne un viņu latviešu 
valodas prasmju uzlabošana). Minoritāšu skolas joprojām būs formāli nošķirtas no latviešu skolām. 
  

                                                
2  Rīko Eiropas Vergelanda centrs ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas  

atbalstu. 
3  Piemēram: saskaņā ar pašas Rīgas domes datiem 2016. gada septembrī aptuveni 1000 bērnu nebija piekļuves 

pašvaldības bērnudārziem vietu trūkuma dēļ. 
4  Saskaņā ar Latviešu valodas aģentūras datiem (2016) aptuveni 75 % jauniešu, kuru dzimtā valoda nav latviešu, pilnībā 

pašpietiekami (brīvi) raksta latviski. 
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Valdība ir apstiprinājusi atlases kritēriju ieviešanu dažās vidusskolās. Kopš 2018. gada 
jūnija, uzņemot skolēnus 7.–9. klasē, valsts ģimnāzijas ir tiesīgas rīkot iestājeksāmenus saskaņā ar 
valsts pamatizglītības standartu. Tas pats attiecas arī uz vidusskolām (uzsākot mācības 10. klasē). 

Pastāv bažas, ka atlases kritēriju un uzņemšanas eksāmenu ieviešana 7.–9. klašu skolēniem varētu 
izraisīt sava veida agrīnu klasifikāciju, kas varētu mazināt taisnīgumu un palielināt sociālo 
stratifikāciju izglītības sistēmā. 
 
Daudzi skolotāji Latvijas skolās tuvojas pensijas vecumam, un pārāk maz jaunu cilvēku 
izvēlas skolotāja profesiju. Latvijā ir augstākā sieviešu dzimuma skolotāju daļa ES (87 %), kas 
ir arī viena no vecākajām — 2016./2017. mācību gadā 28 % skolotāju bija vecāki par 55 gadiem 

un tikai 25 % bija jaunāki par 40 gadiem (Izglītības un zinātnes ministrija, 2017). Jauniešus 
nevilina skolotāja profesija — mazāk nekā 1 % no 15 gadus vecajiem jauniešiem vēlas kļūt par 

skolotājiem, no tiem tikai 0,2 % ir zēni (ESAO, 2018). 2018. gada janvārī valdība ieviesa 
pakāpenisku skolotāju algu pieaugumu no 2018. gada septembra līdz 2022. gadam. Zemākā 
skolotāju mēnešalga 2018. gada septembrī pieauga no 680 EUR līdz 710 EUR, un līdz 2022. gadam 
tai jāsasniedz 900 EUR. Finansiālais segums tiks iegūts, reorganizējot skolu tīklu, uzlabojot 
izglītības procesu un piešķirot papildu līdzekļus no vietējā un valsts budžeta. 

 
Valdība ir apstiprinājusi konceptuālo pamatu jaunam skolotāju izglītības un apmācības 
modelim, kas saistīts ar kompetencēs balstīto pieeju un kura nolūks ir atspoguļot 
pārmaiņas mācību vidē un tehnoloģiju izmantošanā. Kā viena no prioritātēm ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu sešās valsts augstākās izglītības iestādēs tiks izstrādātas jaunas augstākās 
izglītības programmas skolotāju sākotnējai izglītībai. Šādu programmu mērķis ir pārvarēt skolotāju 

apmācības sadrumstalotību augstākajā izglītībā (daļa veco programmu tiks slēgtas) un atbalstīt 
jaunās uz kompetencēm balstītās programmas īstenošanu.  Plānotie projekta rezultāti ietver 
16 jaunas skolotāju apmācības programmas uzreiz un kopā pavisam 23 jaunas programmas līdz 

2023. gadam.  
 
Programmas reformas ietvaros tiek izmēģinātas uz sadarbību balstītas mācīšanas 
pieejas.  Programmas reforma sniegs skolām lielāku brīvību izvēlēties savas pieejas mācīšanai un 

paredz skolotāju sadarbību tās sekmīgai īstenošanai. Uz sadarbību balstītas pieejas tiek izstrādātas 
100 izmēģinājuma skolās. Mērķis ir arī konstatēt šķēršļus uz sadarbību balstītām pieejām un 
noskaidrot, kādas kompetences un resursi ir vajadzīgi, lai tās izdotos. 
 
Valdība ir apstiprinājusi likuma grozījumu speciālās izglītības skolu tīkla reformai un 
pedagoģisko korekcijas programmu slēgšanai. Vispārējās izglītības likuma grozījumos, kas 
stājās spēkā 2018. gada 18. jūlijā, atzītas divu veidu speciālās izglītības iestādes — speciālās 

skolas (publiskas vai privātas) un speciālās izglītības attīstības centri (publiski). Visi pirmsskolas 
vecuma bērni ar īpašām vajadzībām tiks izglītoti parastajos bērnudārzos — vispārīgās programmās 
vai īpašās programmās vai grupās. No 2020. gada septembra bērni un audzēkņi ar mācīšanās 

traucējumiem, valodas traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem un ilgstošām slimībām 
jāizglīto parastajos apstākļos.   

6. Augstākās izglītības modernizācija 

Studentu skaita samazināšanās maz ir ietekmējusi iestādes un studiju programmas —  
joprojām lielākā problēma ir augstākās izglītības sadrumstalotība. Latvija ir īstenojusi 
pasākumus, lai stiprinātu kvalitātes nodrošināšanu un izmantotu ES līdzekļus stimulu radīšanai 

nolūkā racionalizēt tīklu un studiju programmas (skat. 1. ierāmēto tekstu). Taču, neskatoties uz 
studentu skaita ievērojamu samazināšanos (38 % laika posmā no 2005. līdz 2017. gadam), studiju 
programmu skaits tajā pašā periodā ir pieaudzis par trešdaļu. Kopējā studentu skaita 
samazināšanās ir palielinājusi ar budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu proporciju (pašlaik 42 % 
no visām vietām, atlikušie 58 % ir par maksu) (Latvijas valdība, 2018). 
 

Gados jaunu pieaugušo īpatsvars ar augstāko izglītību ir augsts un palielinās. Pēdējo 
10 gadu laikā augstākās izglītības ieguve vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem ir palielinājusies 
divkārši salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju — no 25,7 % 2007. gadā (ES 30,1 %) līdz 43,8 % 
2017. gadā (ES 39,9 %), un pašlaik ir otrā augstākā ES. Vīriešu līdzdalība augstākajā izglītībā 
joprojām ir ievērojami zemāka nekā sieviešu, taču, lai arī vīriešu izglītības ieguves rādītāji joprojām 
aug (no 26,8 % 2015. gadā līdz 32,1 % 2017. gadā), sieviešu rādītājs tikpat kā nav mainījies (no 
56,5 % uz 56 %) (3. attēls). 
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3. attēls. Terciārās izglītības ieguve pēc dzimuma, izteikta kā % no attiecīgā iedzīvotāju 
skaita (vecumā no 30 līdz 34 gadiem) 

 
Avots: Eurostat. Tiešsaistes datu kods: edat_lfse_03. 

Valdība atbalsta STEM priekšmetus, lai radītu labāku pieejamo prasmju līdzsvaru. No 
visām ES dalībvalstīm Latvijā ir viens no zemākajiem to pieaugušo īpatsvars, kuri ir ieguvuši 
augstāko izglītību zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas jomās, — 20,5 % 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 25,7 %, un tas ievērojami mazāk nekā kaimiņvalstīs Igaunijā 
(27,4 %) un Lietuvā (23,8 %). Šī daļa nākotnē varētu palielināties, jo saskaņā ar ESAO datiem 

27 % jaunpienācēju augstākajā izglītībā 2015. gadā izvēlējās kādu STEM jomu, lielākoties 
inženierzinātnes, ražošanu un būvniecību (18 %) (ESAO, 2017.). Valdība to sekmē, palielinot ar 
budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu proporciju STEM jomās. Pamatojoties uz vidēja termiņa 
un ilgtermiņa prognozēm darba tirgū, 2018. gadā aptuveni 60 % valsts finansēto vietu tika 
piešķirtas dabaszinātnēm, inženierzinātnēm, veselības aprūpei, kā arī maģistra un doktorantūras 
studijām, kas ir svarīgas gan jaunu mācībspēku, gan zinātnieku sagatavošanai. No valsts 
finansētajām studiju vietām 41 % ir paredzēts STEM programmām (Latvijas valdība, 2018). 

 
Latvija ir sākusi absolventu nodarbinātības izsekošanu. Ieviešot studējošo un absolventu 
reģistru, 2017. gadā ticis izveidots instruments augstāko izglītību ieguvušo absolventu 
nodarbinātības izsekošanai. Tiks vākti un glabāti augstākās izglītības iestāžu studentu personas 
dati, ko izmantos, lai sagatavotu datus par absolventu kopējo nodarbinātību sadalījumā pa studiju 
programmām un iestādēm. Absolventu gaitu izsekošanā gūtie dati tiks izmantoti, lai atbalstītu uz 
konkrētu mērķi vērstu augstākās izglītības finansēšanu un palīdzētu potenciālajiem studentiem 

studiju programmas izvēlē.   
 
Notiek abu nozīmīgāko 2015. gadā uzsākto reformu īstenošana attiecībā uz kvalitātes 
nodrošināšanu un jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli. Augstākās izglītības 
kvalitātes aģentūrai (AIKA) pašlaik tiek veikts pārskatīšanas process, lai tā tiktu piesaistīta Eiropas 
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistram (EQAR). 2018. gada 21. jūnijā AIKA kļuva 

par Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) locekli. Saskaņā ar 
jauno augstākās izglītības finansēšanas modeli 14 augstākās izglītības iestādēm, kuras sekmīgi 
iesaistījušas studentus pētniecībā un izstrādē, piedalījušās starptautiskos pētniecības projektos un 
sadarbojušās ar uzņēmumiem, tika sadalīts uz rezultātiem balstīts papildu finansējums 6,5 miljonu 
EUR apmērā. 
 
Latvija ir īstenojusi pasākumus, lai padarītu augstāko izglītību starptautisku. 2018. gada 

martā tika grozīts Izglītības likums, lai ļautu valsts augstākās izglītības iestādēm pieņemt bakalaura 
un maģistra darbus un doktora disertācijas, kā arī rīkot eksāmenus ES valodās, ja attiecīgā studiju 

programma tiek mācīta ES valodā. Ārvalstu studentu skaits pēdējo desmit gadu laikā ir 
četrkāršojies — 2017. gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs mācījās 8806 ārvalstu studenti, 
kas veido 11 % no kopējā studentu skaita. Tas palīdz mazināt vietējo studentu skaita sarukšanas 
ietekmi. Pašlaik ārvalstu viesprofesori, docenti un lektori veido 5,6 % no kopējā akadēmiskā 
personāla. Valdības mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt ārvalstu mācībspēku daļu līdz 7 % 

(Latvijas valdība, 2018).  
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1. ierāmētais teksts. Eiropas Sociālā fonda atbalsts kvalitatīvu augstākās izglītības 
programmu izstrādei un studiju programmu racionalizācijai.  
 
Cenšoties radīt augstākās izglītības iestādēm stimulus izstrādāt augstākas kvalitātes studiju 
programmas un samazināt sadrumstalotību, Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi ESF 
finansētu projektu, atbalstot jaunu programmu izstrādi, taču tikai ar nosacījumu, ka tiks 
racionalizēts projektā iesaistīto augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais piedāvājums. 

  
Projekta pirmajā posmā paredzēta jaunu skolotāju izglītības programmu izstrāde, kas ļautu 
pārvarēt gan skolotāju izglītības sadrumstalotību, gan nevienmērīgo kvalitāti. Kopā līdz 
2023. gadam jāizstrādā 23 skolotāju izglītības programmas. Projekta otrajā posmā tiks atbalstīta 

augstākās izglītības programmu izstrāde ES valodās un kopīgas doktorantūras programmas, 
apvienojot vairāku augstākās izglītības iestāžu akadēmiskos resursus, lai radītu labākas 

kvalitātes doktorantūras programmas. Kopumā projektam budžetā paredzēti 10,8 miljoni EUR 
(9,1 miljons EUR no ESF). 
 

7. Profesionālās izglītības un apmācības modernizācija 

Latvija turpina modernizēt savu PIA sistēmu, vēršot uzmanību uz mācīšanās darbavietā 
stiprināšanu un programmu reformu saistībā ar uzņemšanas skaita samazināšanos un 
PIA absolventu nodarbinātības rezultātiem. Uzņemšana vidusskolas PIA Latvijā 2016. gadā 

nedaudz samazinājās, sasniedzot 38,1 %, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un ES vidējo 
rādītāju 49,3 % (UOE, 2016). PIA uzņemtajiem studentiem bija zināma saskare ar mācīšanos 
darbavietā (UOE, 2016), taču tikai 53,9 % PIA absolventu vecumā no 20 līdz 34 gadiem 

2016. gadā ziņoja, ka ir ieguvuši nozīmīgāku darba praksi, pateicoties obligātās stažēšanās 
procesam (LFS AHM, 2016). Neseno PIA absolventu nodarbinātības līmenis 2017. gadā nokritās līdz 
69,1 % salīdzinājumā ar 74,8 % 2016. gadā, kas ir ievērojami zem ES vidējā rādītāja 2017. gadā 
(76,6 %). Eiropas Savienības Padome 2018. gada Eiropas pusgada ietvaros attiecībā uz Latviju 

pieņēma konkrētai valstij adresētu ieteikumu “uzlabot profesionālās izglītības un apmācības 
atbilstību darba tirgus prasībām un veicināt mazkvalificētu darba ņēmēju un darba meklētāju 
prasmju pilnveidi” (Eiropas Savienības Padome, 2018). 2017. gadā tika uzsākts jauns ESF 
atbalstīts projekts 25,7 miljonu EUR vērtībā ar mērķi līdz 2022. gada beigām iesaistīt 
3150 studentus, kā arī sniegt 11 025 studentiem iespēju piedalīties (īsāka termiņa) apmācības 
praksē uzņēmumā. Taču līdz 2018. gada 20. augustam ar projekta atbalstu mācīšanos darbavietā 

veica tikai 840 studenti. Pēc Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pieņemšanas 2015. gadā un 
turpmākajām likumdošanas darbībām 2017. gadā tika grozīts Profesionālās izglītības likums5, lai 
profesionālajā izglītībā cita starpā ieviestu moduļu pieeju. 
 

2. ierāmētais teksts. PIA sistēmas programmas reforma 
 
Latvija ar ESF atbalstu ir ierosinājusi savas PIA programmas pilnīgu pārskatīšanu. Reforma tika 

sākta laikā starp 2010. un 2015. gadu un pašlaik ir pārgājusi otrajā posmā. Mērķis ir pabeigt 
programmas modernizāciju līdz 2022. gadam. Pašreizējā projektā paredzēts uzlabot 14 esošās 
nozaru ietvarstruktūras, izstrādāt vēl vienu mākslai, dizainam un radošajām nozarēm, kā arī 
izstrādāt standartus un mācību un eksāmenu saturu pārējām 240 profesijām Latvijā. Tas aptver 
160 profesijas standartu / kvalifikācijas prasību izstrādi (papildus pirmajā posmā izstrādātajiem 
80), modulāras mācību programmas 184 profesionālajām kvalifikācijām (papildus 56 no pirmā 
posma) un eksāmenu saturu 210 profesionālajām kvalifikācijām (32 pirmajā posmā). Papildus 

vērienīgajiem mērķiem izstrādāt saturu liels izaicinājums būs jaunās programmas savlaicīga 
pieņemšana un īstenošana skolās. 
 

 

 

                                                
5  Latvijas Republikas Saeima. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā. 
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8. Pieaugušo izglītības veicināšana 

 
Neskatoties uz pasākumiem, kas varētu uzlabot līdzdalību pieaugušo izglītībā, tostarp 
īpašu ESF projektu, tā joprojām ir problēma. 2017. gadā līdzdalība pieaugušo izglītībā bija 7,5 % 
līmenī, kas ir ievērojami zemāk gan par ES vidējo rādītāju (10,9 %), gan pašas Latvijas valsts 
mērķi “Eiropa 2020” kontekstā (15 %). 12 mēnešu periodā konstatētā to pieaugošo daļa Latvijā, 

kuriem ir bijusi mācīšanās pieredze, bija 47,5 %, kas ir nedaudz vairāk par ES vidējo rādītāju 
(45,1 %) (AES, 2016). Tas liecina, ka ievērojama daļa pieaugušo Latvijā izmanto piekļuvi 
apmācībai, taču ne tik bieži kā vidēji ES. Turklāt, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju (40,8 %), 
salīdzinoši nelielai daļai (27,2 %) privātā sektora uzņēmumos, kuros ir 10 vai vairāk darbinieku, 
strādājošo darbinieku apmācības nodrošināja darba devējs (Eurostat). Nodarbinātības padome ir 

centusies radīt augsti kvalitatīvu, ilgtspējīgu un visaptverošu pieaugušo izglītības sistēmu, kas var 

ātri pielāgoties tirgus vajadzībām. Jaunā sistēma veicina publiskas PIA skolas kā aktīvus 
nodrošinātājus pieaugušo izglītības tirgū. Tika apsvērti pasākumi nolūkā palielināt to spēju sniegt 
mācību iespējas uzņēmumiem un novērst šķēršļus šī mērķa sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz 
skolotāju pieejamību un finanšu resursiem. Tika sākts process nozaru koplīgumiem par darbinieku 
profesionālo izaugsmi. Premjerministra izveidota darba grupa sagatavoja priekšlikumus, lai 
veicinātu valsts PIA skolu iesaistīšanos pieaugušo izglītībā. Attiecībā uz pieaugušo iedzīvotāju 
izglītības ieguvi Latvijā relatīvi neliela daļa pieaugušo (9,6 %) salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 

(22,5 %) nav ieguvuši vismaz vidusskolas līmeņa kvalifikāciju. Taču nodarbināto mazkvalificēto 
pieaugušo daļa Latvijā bija lielāka — 58,4 % salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju (55,6 %).  
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10. I pielikums. Galveno rādītāju avoti 

 

Rādītājs Eurostat tie�šsaistes datu kods 

Izglītību un apmācību priekšlaicīgi pametušie edat_lfse_14 + edat_lfse_02 

Trešā līmeņa izglītības iegūšana edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe educ_uoe_enra10 

Nepietiekami sasniegumi lasīšanā, matemātikā, zinātnē ESAO (PISA) 

Neseno absolventu nodarbinātības rādītājs edat_lfse_24 

Pieaugušo iesaiste mācībās  trng_lfse_03 

Publiskie izdevumi izglītībai kā procentuāla daļa no IKP gov_10a_exp 

Izdevumi publiskām un privātām iestādēm par studentu educ_uoe_fini04 

Mācību mobilitāte:   

grādus ieguvušo absolventu mobilitāte 

kredītpunktus ieguvušo absolventu mobilitāte 

 

JRC aprēķini, pamatojoties uz Eurostat/UIS/ESAO 

datiem 

educ_uoe_mobc02 

 

11. II pielikums. Izglītības sistēmas struktūra 

 
 
Avots: Eiropas Komisija/EACEA/Eurydice, 2017. The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic 

Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 
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