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2017. gada Izglītības un apmācības pārskata 2. sējumā ietverti 28 atsevišķi ziņojumi par valsti. 
Tajā, pamatojoties uz visjaunākajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pierādījumiem, ir parādīti 
un novērtēti galvenie nesenie un notiekošie politikas pasākumi katrā ES dalībvalstī, īpašu uzmanību 

pievēršot attīstībai kopš 2016. gada vidus. Tādējādi tas papildina citus informācijas avotus, kuros 
rodami valstu izglītības un apmācības sistēmu apraksti. 
 
Pārskata 1. iedaļā ir sniegts svarīgāko izglītības un apmācības rādītāju statistikas pārskats. 
Pārskata 2. iedaļā ir īsumā izklāstītas valsts izglītības un apmācības sistēmas galvenās stiprās 
puses un problēmas. Pārskata 3. iedaļā uzmanība pievērsta faktoriem, kas izraisa nevienlīdzību 
izglītības jomā, un pasākumiem ar mērķi sekmēt iekļaušanu, jo īpaši pamatojoties uz ESAO 

2015. gada Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) datiem, kā arī jaunākajām 
tendencēm izglītības priekšlaicīgas pamešanas un agrīnas pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā. 

Pārskata 4. iedaļā apskatīti ieguldījumi izglītībā un apmācībā. Pārskata 5. iedaļā aplūkoti politikas 
pasākumi, kuru mērķis ir modernizēt skolas izglītību, ietverot, inter alia, skolotāju profesiju, 
digitālās un valodu prasmes. Pārskata 6. iedaļā ir apspriesti augstākās izglītības modernizēšanas 

pasākumi. Visbeidzot, 7. iedaļā ir aplūkota profesionālā izglītība un pieaugušo izglītība.   

 
Manuskripts pabeigts 2017. gada 15. septembrī. 

Papildu konteksta dati atrodami tiešsaistē (ec.europa.eu/education/monitor). 
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1. Svarīgākie rādītāji 

 
Avoti: Eurostat (sīkāku informāciju skatīt 9. iedaļā); ESAO (PISA). Piezīmes: dati attiecas uz ES vidējo svērto rādītāju, aptverot 

dažādu skaitu dalībvalstu atkarībā no avota; 12 = 2012, 14 = 2014, 15 = 2015. Attiecībā uz mobilitāti mācību nolūkos 

Izglītības un kultūras ĢD ir aprēķinājis ES vidējo rādītāju, pamatojoties uz pieejamajiem valsts datiem par visiem gadiem. 

Papildu informācija ir sniegta attiecīgajā 1. sējuma iedaļā (ec.europa.eu/education/monitor). 

 

1. attēls. Pozīcija attiecībā pret dalībvalstīm ar labākajiem sasniegumiem (ārējais riņķis) 
un vājākajiem sasniegumiem (centrs) 

 
Avots: Izglītības un kultūras ĢD aprēķini, pamatojoties uz Eurostat datiem (DSA 2016. gads) un ESAO (PISA 2015. gads). 

Piezīme: visi rezultāti ir noteikti starp maksimumu (dalībvalstis ar labākajiem sasniegumiem ārējā riņķī) un minimumu 

(dalībvalstis ar vājākajiem sasniegumiem attēla centrā). 

2013 2016 2013 2016

9.8% 10.0% 11.9% 10.7%

40.7% 42.8% 37.1% 39.1%

93.3% 12 95.0% 15 93.9% 12 94.8% 15

17.0% 12 17.7% 15 17.8% 12 19.7% 15

19.9% 12 21.4% 15 22.1% 12 22.2% 15

12.4% 12 17.2% 15 16.6% 12 20.6% 15

ISCED  3–8  (kopā) 78.2% 81.4% 75.4% 78.2%

6.8% 7.3% 10.7% 10.8%

5.7% 6.0% 15 5.0% 4.9% 15

ISCED  1–2 €4 420 €4 841 14 : : 14

ISCED  3–4 €4 288 €4 971 14 : : 14

ISCED  5–8 €5 864 €6 588 14 : : 14

9.8% 10.1% 11.0% 9.8%

: : 21.9% 19.7%

40.5% 42.0% 37.8% 39.9%

45.0% 62.4% 33.4% 35.3%

70.9% 71.7% 69.4% 72.6%

84.1% 88.4% 80.7% 82.8%

1.7% 2.2% 15 5.5% 6.0% 15

3.0% 6.0% 15 13.6% 15.1% 15
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2. Svarīgākie notikumi 

 
 

 Latvijā ir panākts ievērojams progress, samazinot izglītību priekšlaicīgi pametušo skolēnu 
skaitu un uzlabojot pamatprasmju apguvi. 

 Jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana un jaunas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas īstenošana notiek pēc grafika. 

 Terciārās izglītības iegūšanas līmenis ir augsts, bet STEM (tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
matemātikas) studijas beigušo skaits zinātnesietilpīgās nozarēs joprojām ir problēma. 

 Profesionālajā izglītībā un apmācībā notiek nozīmīga reforma, bet joprojām ir plašas 
iespējas izvērst darbā balstītu mācīšanos un atjaunināt mācību programmas. 

 Dzimumu atšķirības izglītībā ir problēma visos līmeņos, jo sievietes ievērojami pārspēj 

vīriešus gan kvalifikācijā, gan pamatprasmju apguvē. 

 

3. Nevienlīdzības novēršana un iekļaušanas veicināšana 

 

Gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji ir ieguvuši izglītību vismaz vidusskolas līmenī, bet 
piekļuve kvalitatīvai izglītībai ir ļoti atkarīga no dzīvesvietas un skolas veida. Latvijas 
izglītības sistēmā ir tendence veicināt taisnīgumu, īstenojot salīdzinoši ilgāku obligāto izglītību, 
vēlīnu mācību virzienu dalīšanu un klašu atkārtošanas zemu rādītāju. Pamatiemaņu ziņā 15 gadus 

vecu skolēnu sasniegumi saskaņā ar ESAO 2015. gada Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 

programmas (PISA) datiem ir izlīdzinājušies, lai gan tie vēl arvien būtiski pārsniedz ES vidējo 
sasniegumu līmeni. Salīdzinājumā ar PISA 2012. gada datiem ir palielinājies to skolēnu īpatsvars, 
kuriem ir zemi sasniegumi matemātikā (21 %) un dabaszinātnēs (17 %), bet tas turpina pārsniegt 
ES vidējo rādītāju. Tomēr starp lauku un pilsētas skolām ir liela un pieaugoša atšķirība. 
PISA 2015. gada dati liecina, ka laikposmā starp PISA 2006 un PISA 2015 lauku un mazo pilsētu 
skolās skolēnu vidējie sasniegumi dabaszinātnēs ir pasliktinājušies, bet Rīgā un citās lielajās 
pilsētās skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs šajā laikposmā ir uzlabojušies. Ir arī vērā ņemamas 

skolēnu sasniegumu atšķirības, salīdzinot vispārējo izglītību un PIA, kā arī salīdzinot vispārējo 
izglītību un izglītību skolēniem ar īpašām vajadzībām (ESAO 2016. gads).  
 
Sociālekonomiskajam stāvoklim ir relatīvi ierobežota ietekme uz skolēnu sasniegumiem. 
Ar mazāk nekā 20 procentpunktiem PISA (2015. gads) norādītā attiecība starp skolēnu 
sociālekonomisko stāvokli un sasniegumiem ir krietni zem ES vidējā rādītāja, kas ir 

26,2 procentpunkti (Eiropas Komisija, 2016. gads).  

 
Latvija ir sasniegusi stratēģijas “Eiropa 2020“ izvirzīto mērķi, kas ir 10 % attiecībā uz 
izglītības priekšlaicīgu pamešanu (ESL), bet būtiskas atšķirības pastāv starp dzimumiem, 
kā arī starp lauku un pilsētu teritorijām. Latvijas izglītības priekšlaicīgas pamešanas (ESL) 
rādītājs ir samazinājies kopš 2008. gada. 2016. gadā tas bija 10,0 %, kas ir zem ES vidējā rādītāja 
10,7 % (Eurostat). Skolniecēm šis rādītājs bija uz pusi mazāks nekā skolniekiem: attiecīgi 6,2 % 

un 13,7 % 2016. gadā; tas pats attiecas uz pilsētu un lauku teritoriju rādītāju salīdzinājumu – 
attiecīgi 6,8 % un 15,5 % (Latvijas valdība, 2017. gads.) Latvija strādā pie tā, lai attīstītu 
koordinētu novēršanas un intervences stratēģiju, izmantojot ESF atbalstu. Projekta mērķis ir 
izstrādāt piemērotus novēršanas mehānismus un nodrošināt individuālu atbalstu skolēniem, kuri 
pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam (Latvija valdība, 2017. gads). 
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2. attēls. Izglītības priekšlaicīga pamešana Latvijā un ES 28 (%) no 2008. līdz 

2016. gadam. 

 

 
Avots: Eurostat (DSA, 2016. gads). Tiešsaistes datu kodi: edat_lfse_14. 

 

Četrgadīgo un piecgadīgo bērnu dalība pirmsskolas izglītībā ir pastāvīgi palielinājusies, 

un pašlaik tā ir gandrīz vispārējā līmenī. Latvija ir sasniegusi Eiropas kritēriju 95 %. 
Reģistrāciju skaits bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, joprojām ir relatīvi mazs, neskatoties uz to, 
ka visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma ir juridiskas tiesības uz agrīnu pirmsskolas izglītību un 
aprūpi (APIA) (Eiropas Komisija, 2014. gads). Vietu trūkums, privāto APIA augstās izmaksas un 
nepietiekamais ģeogrāfiskais pārklājums ir galvenie līdzdalību kavējošie aspekti, kurus iestādes 
pēdējos gados risinājušas ar politiku, kuras mērķis ir izvērst un dažādot APIA pakalpojumus, kā arī 
(finansiāli un teritoriāli) stiprināt atbalstu ģimenēm visās valsts daļās (Latvijas valdība, 

2017. gads). Saistībā ar pāreju uz mācību programmām, kuru pamatā ir kompetence, ir izstrādātas 
jaunas pirmsskolas izglītības pamatnostādnes. 
 
Latvija veic speciālās izglītības sistēmas reformu un ievieš visaptverošu izglītības 
atbalsta sistēmu skolēniem ar īpašām vajadzībām vispārējās izglītības klasēs, bet tās 
īstenošana ir lēna. Ir izstrādāti jauni kritēriji speciālās izglītības attīstības centriem (atbalstot 

iekļaujošas izglītības skolotājus un skolēnus ar īpašām vajadzībām), un 2016. gada martā tika 
pieņemti noteikumi attiecībā uz to darbību un novērtēšanu. Jaunajai pieejai jānostiprina zināšanas 
par īpašo vajadzību izglītību vienā vai divos speciālās izglītības attīstības centros katrā plānošanas 
reģionā,1 kas sniedz atbalstu vispārējās izglītības skolām. Pašlaik ir 12 šādi centri.  IZM 
2017. gada martā sāka pētījumu ar mērķi noteikt optimālus izglītības, veselības aprūpes un sociālā 
atbalsta pakalpojumus, lai vispārējās izglītības skolās integrētu bērnus ar īpašām vajadzībām un 
izstrādātu izmaksu modeli šo pakalpojumu sniegšanai. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2017. gada 

decembrī un tiks iestrādāti pārskatītajos noteikumos par procedūru un atbalstu, kas nepieciešams, 
lai skolēnus ar īpašām vajadzībām integrētu vispārējās izglītības skolās. Panākumi būs atkarīgi no 
tā, vai vispārējās izglītības skolas saņems pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu pievērst individuālu 
uzmanību skolēniem ar īpašām vajadzībām.  
 
Dzimumu atšķirības izglītībā ir problēma visur. Sievietes būtiski pārspēj vīriešus gan 
kvalifikācijas, gan pamatiemaņu ziņā. PISA (2015. gads) rezultāti parāda, ka lasīšanā ir vislielākā 

atšķirība starp dzimumiem, jo 24,4 % zēnu ir ar zemiem sasniegumiem salīdzinājumā ar tikai 11 % 
meiteņu, tad seko dabaszinātnes (attiecīgi 20 % un 14 %) un matemātika (23 % un 19,9 %). 
(Skatīt arī 6. iedaļu).  
 

                                                
1  Latvija oficiāli ir sadalīta 5 “plānošanas reģionos“ saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu (2002. gads).  
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_4010DA9_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805WSTATUS,POP;DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
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Nav īpašu pamatnostādņu attiecībā uz migrantu skolēnu integrāciju. Pētījumā par migrantu 
bērnu integrāciju galvaspilsētas (Rīgas) skolās, ko 2014. gadā veica Rīgas pašvaldība, norādīts, ka 
nav skaidras valsts politikas attiecībā uz atbalsta pasākumiem migrantu skolēniem, tādēļ skolas 

paļaujas galvenokārt uz tādiem ad-hoc pasākumiem kā, piemēram, papildu apspriedes ar 
attiecīgajiem skolotājiem un tikšanās ar vecākiem. Individuālus mācību plānus izstrādā tikai retos 
gadījumos2. 

4. Ieguldījumi izglītībā un apmācībā 

Skolēnu skaita samazināšanās nosaka vajadzību veikt atkārtotu strukturālo pielāgošanu, 
bet valdības mēģinājumi samazināt skolu skaitu saskārušies ar spēcīgu pretestību no 

pašvaldību puses. Latvijas vispārējie valdības izdevumi izglītībai 2015. gadā bija krietni virs ES 
vidējā rādītāja gan attiecībā pret IKP (6,0 % salīdzinājumā ar 4,9 %), gan kā daļa no kopējiem 
valsts izdevumiem (16,2 % pret 10,3 %). Latvijas iedzīvotāju skaita ievērojamā samazinājuma 

rezultātā (-12,1 % starp 2004. un 2013. gadu) attiecīgi ir samazinājies vispārējās izglītības skolēnu 
skaits. Skolēnu skaits vispārējās izglītības skolās ir stabilizējies līmeņos, kas ir daudz zemāki nekā 
pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, un ir maz ticams, ka tas nākamo gadu laikā varētu 
palielināties. Ir vajadzīgs mazāks skaits skolu un skolotāju. Valdība ir izdarījusi spiedienu uz 
pašvaldībām, lai samazinātu skolu skaitu, nodrošinot to, ka skolu tīkls būtu piemērots pašreizējām 
demogrāfiskajām pārmaiņām un atbilstu ESAO ieteikumiem. Tomēr pašvaldības pretojas šim 
spiedienam, cenšoties saglabāt pēc iespējas vairāk skolu. Rezultātā daudzās skolās tādi resursi kā 

skolotāju algas (ko saskaņā ar jauno modeli nosaka, vadoties pēc skolēnu skaita) ir nepietiekami, 
un tas var ietekmēt izglītības kvalitāti (skatīt 5. iedaļu).  

5. Skolas izglītības modernizēšana 

Debatēs par atšķirīgu izglītības kvalitāti, ko izraisīja PISA (2015. gads), ir uzsvērta 
vajadzība risināt jautājumu par skolām ar nepietiekamiem resursiem un pārmērīgu 
darbinieku skaitu, jo īpaši lauku teritorijās. Kopš 2008. gada Izglītības un zinātnes ministrija ir 
mudinājusi pašvaldības slēgt vai apvienot mazās skolas, kurās skolēnu skaits ir neliels un 
samazinās. Kopējais skolu skaits ir samazinājies no 948 uz 763. Tomēr saskaņā ar 2013. gada 
pētījumu tādu skolu skaits, kurās ir mazāk nekā 50 skolēnu, faktiski ir palielinājies no 2008. līdz 

2013. gadam, bet skolu skaits, kurās ir 50-100 skolēni, samazinājies tikai nedaudz3. IZM veic 
pētījumu, lai apkopotu informāciju optimālai skolu tīkla izveidei. Tika izstrādāta un publicēta 
pašreizējā skolu tīkla interaktīvā karte4. Tajā sniegta informācija par vispārējās izglītības skolu 
tīklu, ietverot centralizētu eksāmenu rezultātu rādītāju par katru skolu, skolotāju–skolēnu 
koeficientus un skolu infrastruktūru. Pētījums kalpos par pamatu diskusijām ar pašvaldībām. 
Izglītības kvalitāte būs diskusijas galvenais princips, kam sekos kvantitatīvie kritēriji, piemēram, 
nepieciešamais skolēnu skaits klasē, laiks, kas jāpavada ceļā uz skolu, u. c. 

 

1. izcēlums. Kvalitātes novērtējums skolās 

Izglītības kvalitātes valsts dienests, izmantojot akreditācijas procedūru, veic izglītības iestāžu un 
izglītības programmu kvalitātes vērtēšanu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, augstskolas 
un koledžas). Kvalitātes novērtēšanas metodoloģija ietver tādas jomas kā izglītības saturs, 
mācīšana un mācīšanās, studentu sasniegumi, atbalsts skolēniem, skolas vide, skolas resursi un 

organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Izglītības iestādes tiek akreditētas uz sešiem 
gadiem, bet izglītības programmas akreditē uz sešiem vai diviem gadiem. 
 
Izglītības un zinātnes ministrija plāno izstrādāt un līdz 2022. gadam īstenot izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmu. Noteikti kvalitātes rādītāji aptvers visus izglītības līmeņus no pirmsskolas 
līdz augstākajai izglītībai, tostarp vispārējo un profesionālo izglītību. 
 

                                                
2  Izglītības attīstības centrs (2014. gads) SITUĀCIJAS IZPĒTES APKOPOJUMS par jauniebraucēju un 

reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošajās skolās. 
3  Baltijas Sociālo zinātņu institūts (2013. gads), Pētījums par mazo lauku skolu tīklu Latvijā. 
4
  https://izm.kartes.lv/. 

 

https://izm.kartes.lv/
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Brīvprātīga skolotāju darba kvalitātes novērtēšana, kuras pamatā ir piecu kvalifikācijas līmeņu 
sistēma, tika ieviesta 2014. gada jūnijā ar mainīgiem rezultātiem. Šis novērtējums ir brīvprātīgs, 
ļaujot skolotājiem brīvi izvēlēties, uz kuru kvalitātes līmeni pieteikties. Lai gan lielākā daļa 

skolotāju izvēlējās 3. līmeni (skolas direktors lemj par 1.–3. līmeni, bet 4. un 5. līmeņa 
pieteikumiem veic ārēju novērtēšanu), Latvija ir sasniegusi noteikto 10 % valsts mērķi attiecībā 
uz novērtētajiem skolotājiem, kas ieguvuši 4. un 5. līmeni.  
 
IZM 2017. gadā ieviesa jaunu skolotāju darba vērtēšanas modeli. Tajā rosināts samazināt 
kvalitātes līmeņu skaitu no pieciem līdz trim un vienkāršot procesu. Svarīgākais skolotāja darba 
novērtēšanas kritērijs ir skolotāja ikdienas darbs klasē, sadarbības prasmes un skolēnu mācību 

sasniegumi. Skolotāja darba novērtēšanas procedūru veiks katrā izglītības iestādē, tādējādi 
veicinot skolu autonomiju un paaugstinot skolas direktora atbildību izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā. Kvalitātes līmeni skolotājam var piešķirt uz vienu, diviem vai trim gadiem, un tas 
ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā skolotājs šo novērtējumu ir saņēmis. Novērtēšana ir 
brīvprātīga: visi skolotāji var uz to pieteikties, izvēloties to kvalitātes līmeni, kas viņam vai viņai 
būtu piemērots. Tomēr piemaksas piešķiršana par iegūto kvalitātes līmeni būs atkarīga no 
pašvaldību rīcībā esošajiem resursiem skolu tīkla atkārtotas pielāgošanas kontekstā.  

 
Skolu direktoru novērtēšanas sistēmas ieviešana, ko sākotnēji bija paredzēts veikt 2015. gadā, ir 
atlikta uz 2017. gadu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kurus pieņēma 2016. gadā, skolas 
direktoru novērtējumu veic Izglītības kvalitātes valsts dienests. Novērtēšanas metodika ietver 
dažādas kompetences un tādus kritērijus kā, piemēram, mērķu un uzdevumu izpilde, pienākumu 
izpilde un profesionālā kvalifikācija. Skolu direktori tiek novērtēti reizi sešos gados kārtējās 

akreditācijas laikā. Izglītības kvalitātes valsts dienests lemj par direktora atbilstību vai 
neatbilstību savam amatam. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji tiks novērtēti, sākot no 
2018. gada, izmantojot to pašu metodiku. 

 
  
Latvija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības kvalitāti un pievilcību. Mācību programmas reformas mērķis ir ieviest uz skolēnu 

orientētu pieeju mācībām un veicināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas individuālai 
attīstībai un turpmākai līdzdalībai sabiedrībā un darba tirgū. Tās mērķis ir arī paaugstināt skolēnu 
zināšanu līmeni un interesi par mācību priekšmetiem, kas saistīti ar zinātni. Jaunā mācību 
programma tiek veidota pakāpeniski, un tā pilnībā jāīsteno līdz 2023. gadam. Ir iekļauts projekts, 
kura mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pamešanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus (kas minēti iepriekš).  
 

Skolotāju atalgojuma reforma ir īstenota, bet tās panākumi lielā mērā būs atkarīgi no 
skolu tīkla optimizācijas.  2016. gada septembrī tika ieviests jauns skolotāju algu aprēķināšanas 
modelis, un 2016. gada budžetā skolotāju algām papildus piešķirti EUR 9 miljoni , turpmākajos 

gados paredzot ikgadēju palielinājumu līdz EUR 27 miljoniem. Skolotāju algu palielināšanas grafiks 
tika iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā 2017. gada aprīlī. Tajā pašā laikā skolēnu skaita 
samazināšanās rada grūtības saglabāt ieguldījumus un augstu mācīšanas kvalitāti. Daudzās skolās 

nav pietiekamu resursu, piemēram, trūkst finansējuma skolotāju algām (ko saskaņā ar jauno 
modeli nosaka, vadoties pēc skolēnu skaita). 
 
Latvijas mācībspēku vecums ir viens no lielākajiem ES, bet nav īpašu pasākumu, lai 
palielinātu profesijas pievilcību. Latvijā 2014. gadā gandrīz 40 % no visiem sākumskolu 
skolotājiem un gandrīz 50 % no visiem vidusskolu skolotājiem bija vecumā, kas pārsniedz 
50 gadus, un abi rādītāji ir virs ESAO vidējā līmeņa aptuveni par 10 procentu punktiem (ESAO 

2016. gads). Nepietiekamu valdības pasākumu apstākļos sekmīgi sevi ir apliecinājusi privāta 
iniciatīva, kuras nosaukums ir “Iespējamā misija“ (sadarbībā ar “Teach for All“ tīklu), kā 
mācībspēkus skolās uz diviem gadiem piesaistot motivētus, jaunus absolventus. Daži no šiem 
absolventiem turpina darbu skolotāja profesijā. IZM un iniciatīva “Iespējamā misija“ 2016. gada 

janvārī sāka kopīgu projektu, lai skolotāja darbam piesaistītu jaunus profesionāļus. Latvijā nav 
izstrādāti noteikumi par jaunu skolotāju ievadīšanu darbā, bet pedagoģijas fakultāšu studentiem ir 
iespēja stažēties, lai mācītu skolā. 
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2. izcēlums. ESF atbalsts skolotāju apmācībai  

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" tika 
sākts 2009. gadā, lai palīdzētu vispārējās un profesionālās izglītības skolotājiem pielāgoties 

izmaiņām, ko radījušas nesen veiktās strukturālās reformas izglītības sistēmā. 
   
Projektā uzmanība pievērsta trim galvenajiem darbības virzieniem: 
 

• izmēģināt jaunu skolotāju novērtēšanas sistēmu ar pašnovērtējuma un salīdzinošas 
izvērtēšanas elementiem (kas būtu ieviešama visā izglītības sistēmā un saistāma ar 
atalgojuma sistēmu); 

• uzlabot skolotāju zināšanas un prasmes, lai mācītu skolēnus jaukta vecuma klasēs, 

skolēnus ar īpašām vajadzībām vai jaunus priekšmetus/vecākās klasēs; 
• atbalsts pārkvalifikācijai uz jaunām specialitātēm, tostarp lielākai uzņēmējdarbības un 

pašnodarbinātības iniciatīvai. 
 
Turklāt 2011. gadā projekta ietvaros ieviesta arī godalga skolotājiem. Ar godalgu “Inovācija 
izglītībā“ tiek izteikta atzinība par novatorisku pieeju ieviešanu mācību metodēs un centienos 

uzlabot izglītības kvalitāti kopumā. 
 
Projekts, kuram bija piešķirts ESF atbalsts EUR 23 968 460 apmērā, ir bijis ļoti populārs 
skolotāju vidū. Sākotnēji tika paredzēts, ka projektā iesaistīsies 17 400 dalībnieku, bet līdz 
2011. gada beigām dalībnieku skaits jau bija sasniedzis 27 486. Lielākā daļa skolotāju (aptuveni 
80 %) ir piedalījušies novērtēšanā. 

 
Atbalsts skolotāju apmācībai ir viena no horizontālajām prioritātēm pašreizējā plānošanas 

periodā. Tiek prognozēts, ka līdz 2023. gadam kopumā 16 163 vispārējās un profesionālās 
izglītības skolotāji būs guvuši labumu no ESF projektiem, kuru mērķis ir uzlabot skolotāju 
profesionālo kompetenci. 
 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=244 

 
 

6. Augstākās izglītības modernizācija 

 
Latvijā ir liels terciārās izglītības ieguvušo skaits vecuma grupā no 30 līdz34 gadiem. 
Absolventu skaits ir palielinājies no 39,9 % 2014. gadā līdz 42,8 % 2016. gadā, t. i., virs ES vidējā 
rādītāja (39,1 %) un stratēģijas “Eiropa 2020“ valsts mērķa (34–36 %). Vīriešu dalība terciārajā 

izglītībā (30,1 %) joprojām ir ievērojami mazāka nekā sieviešu dalība (56,1 %), lai gan atšķirībai ir 
tendence samazināties (3. attēls).  

 
 
  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=244
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3. attēls. Terciārās izglītības iegūšana Latvijā un ES 28 no 2008. līdz 2016. gadam (%) 
 

 
 
Avots: Eurostat (DSA 2008.-2016. gads). Tiešsaistes datu kods: lfse_03. 

 

Tā kā studentu atbalsts ir pilnībā pamatots uz sasniegumiem, piekļuve terciārajai 
izglītībai parasti ir saistīta ar privātiem līdzekļiem un tādējādi ar sociālekonomisko 
stāvokli. Latvijā 31 % no kopējiem izdevumiem par terciāro izglītību nodrošina mājsaimniecības. 

No ienākumiem atkarīga finanšu atbalsta trūkums kavē piekļuvi tiem studentiem, kam ir 
nelabvēlīgs sociāli ekonomiskais stāvoklis, neskatoties uz brīvu studiju vietu pieejamību. 
2016./2017. akadēmiskajā gadā 42 % studentu bija valsts budžeta finansētas studiju vietas, 
savukārt 58 % tika finansēti privāti.  
 
Nav regulāru apsekojumu par absolventu turpmāko profesionālo darbību, kā arī nav 
pieejami uzticami dati par profesionālajām pārmaiņām. Valdība 2016. gadā veica grozījumus 

Augstskolu likumā, lai sāktu vākt datus par absolventu pāreju uz nodarbinātību (Latvijas valdība, 
2017. gads). 
 
Latvija turpina īstenot divas svarīgākās augstākās izglītības reformas, kas sāktas 

2015. gadā, — ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un jauna finansēšanas 
modeļa ieviešana. Akadēmiskās informācijas centrs ir darbojies kā neatkarīga valsts akreditācijas 
aģentūra, sākot no 2015. gada jūlija. Tas nodrošina studiju programmu licencēšanu un 

akreditāciju, kā arī to kvalitātes uzraudzību un novērtēšanu. Centra mērķis ir līdz 2018. gadam tikt 
iekļautam Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā, t. i., līdz nākamajai 
lielajai akreditācijas kārtai, kas paredzēta 2019. gadā. 2015. gadā ieviesa jauno augstākās 
izglītības finansēšanas modeli. 2016. gada budžetā piešķīrums uz sasniegumiem balstītajai daļai 
tika palielināts no EUR 5,5 miljoniem (2015. gadā) līdz EUR 6,5 miljoniem (Izglītības un zinātnes 
ministrija, 2015. gads). Tomēr vēsturiskais finansēšanas princips (piešķirot vismaz tikpat lielu 

pamata finansējumu katrai universitātei, cik iepriekšējā gadā) pagaidām ir saglabāts, kas nedaudz 
ierobežo uz sasniegumiem balstīta finansējuma ietekmi. 
 
Latvija meklē veidus, kā apvienot tās ļoti sadrumstaloto terciārās izglītības sistēmu. 
Pasaules Bankas (PB) pētījums būs augstākās izglītības iestāžu iekšējās vadības, kā arī 

finansēšanas sistēmu un cilvēkresursu politikas novērtējums un būs pamatā ieteikumiem par 
struktūrfondu programmu izstrādi. Tajā varētu būt ieteikti efektīvāki veidi, kā turpmāk samazināt 

augstākās izglītības jomas sadrumstalotību. Līdz šim mēģinājumi mazināt sadrumstalotību 
augstākajā izglītībā liecina, ka nelielas augstākās izglītības iestādes nelabprāt apvienojas ar 
lielākām iestādēm, pat ja tām pašām nav pietiekama pamata pētniecības un inovāciju attīstībai. 
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Zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas priekšmeti tiek veicināti, lai 
nodrošinātu labāku līdzsvaru starp vietām augstākās izglītības iestādēs. Latvija 
pakāpeniski palielina valsts finansēto studiju vietu skaitu zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un 

matemātikas nozarēs un samazina to sociālajās zinātnēs (Latvijas valdība, 2017. gads). Tas varētu 
palīdzēt palielināt pieprasījumu pēc tādām studiju jomām, kas ir saistītas ar ekonomikas nozarēm, 
kam ir augsta pievienotā vērtība.  

7. Profesionālās izglītības un apmācības modernizēšana, 
kā arī pieaugušo izglītības veicināšana 

Latvijā ir nepieciešams pievērsties prasmju un kompetenču attīstībai, kā arī zemajai 

līdzdalībai pieaugušo izglītībā. Problēmas ir šādas — kvalitātes nodrošināšanas sistēmu 
trūkums; nepieciešamība efektīvāk koordinēt dažādās politikas jomas, kas ietekmē pieaugušo 
izglītības sistēmu; vajadzība nodrošināt, lai sniegtās mācības labāk atbilstu mācību apguvēju 
prasībām un darba tirgus vajadzībām. Vidējās izglītības līmeņa (ISCED 3) profesionālās izglītības 
un apmācības (PIA) studentu īpatsvars Latvijā 2015. gadā saglabājās stabils 39,8 %, kas ir zemāks 
par ES vidējo rādītāju 47,3 %. PIA izglītību nesen beigušo nodarbinātības līmenis 74,8 % 

2016. gadā bija tuvs ES vidējam rādītājam 75 % (Eurostat).   
 
Galvenās problēmas Latvijas PIA sistēmā — nodrošināt kvalitāti, atbilstību darba tirgum 
un profesionālās izglītības ceļu pievilcību — tiek risinātas. Politikas mērķis ir nodrošināt 
līdzsvarotu dalījumu, studentiem izvēloties profesionālo vai vispārējo izglītību pēc pamatizglītības 
pabeigšanas. Latvija ir uzsākusi projektu, lai paplašinātu darbā balstītu mācīšanos PIA 

programmās, atjauninātu un pārveidotu PIA mācību programmas par sistēmu, kas balstīta uz 
mācību rezultātiem, un samazinātu profesionālo standartu skaitu.  

 
Mācību programmu reforma virzās lēni. Līdz šim ESF projektā ir pārskatītas 56 PIA 
programmas no 187 plānotām. 2017. gadā tika apstiprinātas tikai 35 no tām. No 240 arodu 
standartiem, kas jāatjaunina, līdz 2014. gadam tika atjaunināti 80, un vēl 90 standarti ir 
jāatjaunina līdz 2018. gadam. Tādēļ Eiropas Savienības Padome 2017. gadā sniedza ieteikumu 

Latvijai “[...] paaugstināt darbaspēka prasmes, paātrinot profesionālās izglītības mācību 
programmu reformu“ (Eiropas Komisija, 2017. gads). Ar ESF atbalstu 2017. gadā tika uzsākts 
projekts, lai palielinātu studentu skaitu, kas piedalās darbā balstītā mācību procesā uzņēmumos. 
Projekta kopējais budžets ir EUR 20,5 miljoni, un tā mērķis ir piesaistīt 3150 studentus darbā 
balstītu mācību programmām un līdz 2022. gadam 11 025 studentiem nodrošināt īsa laika 
praktiskas apmācības. Ministru kabinets 2016. gadā apstiprināja noteikumus par turpmāku 
modernizāciju profesionālās izglītības un apmācības jomā, kas turpmākajos piecos gados paredz 

EUR 104,7 miljonu lielu ieguldījumu PIA iestāžu attīstībā.  
 

Latvija joprojām tālu atpaliek no sava mērķa — sasniegt 15 % līdzdalības līmeni 
pieaugušo izglītībā līdz 2020. gadam. Pieaugušo līdzdalība izglītībā 2016. gadā palielinājās līdz 
7,3 %, bet tā paliek krietni zem ES vidējā rādītāja — 10,8 %. Latvijas pieaugušo izglītības 
pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.-2020. gadam ietver tiesību aktu izstrādi un pieejamo 

resursu efektīvu pārvaldību. Pieaugušo izglītības uzraudzības padome tika nodibināta 2016. gada 
vidū, lai uzraudzītu un koordinētu sistēmu un lai koordinētu dažādu par konkrētām pieaugušo 
grupām atbildīgu ministriju un institūciju darbību. ESF projekts, lai uzlabotu pieaugušu 
nodarbināto, tostarp zemas kvalifikācijas un gados vecāku cilvēku izredzes, tiek sākts 2017. gadā. 
Sagaidāms, ka ar šo projektu finansētajās apmācībās piedalīsies aptuveni 36 000 pieaugušo, no 
kuriem 12 000, paredzams, būs zemas kvalifikācijas pieaugušie. Apmācības tiks nodrošinātas 
galvenokārt PIA skolās.  
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8. Atsauces 

Eiropas Komisija (2014. gads), Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166LV.pdf 
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9. Pielikums. Svarīgāko rādītāju avoti 

Rādītājs Eurostat �tiešsaistes datu kods 

Izglītību un apmācību priekšlaicīgi pametušie edat_lfse_02 + edat_lfse_14 

Dalība terciārajā izglītībā edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe educ_uoe_enra10 + tps00179 

Neseno absolventu nodarbinātības īpatsvars edat_lfse_24  

Pieaugušo dalība izglītībā  trng_lfse_03 

Valsts izdevumi izglītībai procentuāli no IKP gov_10a_exp 

Izdevumi uz vienu izglītojamo valsts un privātās iestādēs educ_uoe_fini04 
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00179&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-241548_QID_-1374C123_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;DURATION,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;AGE,L,Z,2;SEX,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-241548AGE,Y20-34;DS-241548ISCED11,ED3_4GEN;DS-241548SEX,T;DS-241548DURATION,Y1-3;DS-241548INDICATORS,OBS_FLAG;DS-241548UNIT,PC;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=DURATION_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108839_QID_12F5F0C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108839ISCED11,TOTAL;DS-108839UNIT,PC;DS-108839INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108839SEX,T;DS-108839AGE,Y25-64;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_165664C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,PC_GDP;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197NA_ITEM,TE;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=SECTOR_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName7=COFOG99_1_2_-1_2&sortR=ASC_-1_FIRST&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-555266_QID_-1947A001_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-555266SECTOR,TOT_SEC;DS-555266ISCED11,ED5-8;DS-555266INDICATORS,OBS_FLAG;DS-555266UNIT,PPS;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=SECTOR_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-609020_QID_-2B29F98B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-609020SEX,T;DS-609020ISCED11,ED5-8;DS-609020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-609020UNIT,PC;DS-609020PARTNER,EUR;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
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Avots: Eiropas Komisija/EACEA/Eurydice, 2016. gads. Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2016./17. gads: Shematiskas 

diagrammas. Eurydice Fakti un skaitļi. Luksemburgā: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 
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Kopsavilkums  

Starpvalstu analīzes svarīgākie punkti 
Šīgada pārskata galvenā tēma ir nevienlīdzība izglītībā un izglītības būtiskā nozīme taisnīgākas 

sabiedrības veidošanā. Galvenais jaunais datu avots ir 2015. gada PISA5 tests 15 gadus veciem 
skolēniem, kurā pirmo reizi piedalās visas ES dalībvalstis. PISA ar savu plašo informāciju par testa 
dalībnieku pamatdatiem piedāvā unikālu ieskatu par to, kā sociālekonomiskais pamats, migrantu 
izcelsme un dzimums ietekmē ES kritērija sasniegšanu attiecībā uz zemiem sasniegumiem lasīšanā, 
matemātikā un dabaszinātnēs. 

Vienlīdzības un sociālās kohēzijas tēma ir arī spēcīgi uzsvērta, ziņojot par pārējiem stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķiem izglītībā (2. daļa), un šie mērķi ir saistīti ar: 

- izglītību un apmācību priekšlaicīgi pametušajiem; 

- terciārās izglītības iegūšanu; 

- dalību pirmsskolas izglītībā un aprūpē; 

- nesen mācības beigušo nodarbinātības rādītājiem;  

- pieaugušo dalību izglītībā. 

Pārskata 3. daļā apskatītas jaunākās Komisijas politikas iniciatīvas un piedāvāts analītisks 

pamatojums skolu attīstībai, sniegts ieskats par to, kā sasniegt izcilību mācīšanā, kā arī par 
augstākās izglītības programmu. 

Nevienlīdzība joprojām ir Eiropas problēma 

 
Nevienlīdzība tiek plaši uzskatīta par draudu sociālajai kohēzijai un mūsu sabiedrību ilgtermiņa 

labklājībai. Publiskās diskusijas par sociālo taisnīgumu ir pastiprinājušās pēc 2008. gada finanšu 
krīzes. 

Viena no galvenajām nevienlīdzības iezīmēm ir tās pāreja no paaudzes paaudzē jeb vecāku 
sociālekonomiskā stāvokļa ietekme uz savu bērnu izglītības iegūšanu, profesionālo statusu, 
ienākumiem vai veselību. Izglītības sistēmām ir jāpiešķir īpaša nozīme taisnīgākas sabiedrības 
veidošanā, piedāvājot vienādas iespējas visiem neatkarīgi no izcelsmes. Vienādu iespēju sniegšana 
bērniem un jauniešiem ir daudz efektīvāka, ja to apvieno ar reālu atbalstu vecākiem un ģimenēm. 

Pastāv spēcīga saistība starp izglītības iegūšanu un sociālajiem rezultātiem. Cilvēkiem, kam ir tikai 
pamatizglītība, ir gandrīz trīs reizes lielāka iespēja dzīvot nabadzībā vai sociālā atstumtībā, nekā 

tiem, kas ieguvuši terciāro izglītību. 2016. gadā nodarbināti bija tikai 44,0 % jauniešu (vecumā no 
18 līdz 24 gadiem), kuri bija beiguši mācības, neiegūstot vidējo izglītību. Arī iedzīvotāju vidū 
kopumā (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) bezdarbs ir daudz vairāk izplatīts starp tiem, kam ir tikai 
pamatizglītība (16,6 %), nevis starp terciāro izglītību ieguvušajiem (5,1 %). Turklāt lielāka daļa 
cilvēku ar terciāro izglītību (80,4 % saskaņā ar 2015. gada datiem) uzskatīja savu veselību par 

“labu vai ļoti labu”, bet šis rādītājs bija daudz zemāks to vidū, kam ir tikai pamatizglītība 
(53,8 %)6. Paredzamais dzīves ilgums arī palielinās, pieaugot izglītības līmenim: starp zemu 
kvalificētajiem un augsti kvalificētajiem dzīves ilguma atšķirība var sasniegt 10 gadus (2015. gada 
dati). 

 

                                                
5  PISA ir ESAO Starptautiskā skolēnu izvērtēšanas programma. 
6  Tomēr jāatzīst, ka šajā būtiskajā atšķirībā nozīme ir arī vecuma faktoram , jo cilvēkiem ar zemāku 

izglītības līmeni ir lielāks vecums saistībā ar izglītības paplašināšanos pēdējās desmitgadēs. 
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1. attēls. “Nabadzības vai sociālās atstumtības riska” rādītāji cilvēkiem vecumā no 
18 gadiem, vadoties pēc iegūtās izglītības līmeņa, ES-28, 2015. gads 

 
Eksplikācija: (i) augšā, personas ar ISCED līmeni 0-2 (maksimāli pamatizglītība); (ii) vidū, personas ar ISCED līmeni 3-4 (vidējā 

izglītība un pēcvidējā, kas nav terciārā izglītība); (iii) apakšā, personas ar ISCED līmeni 5-8 (terciārā izglītība). 

 

Ir vairāki apliecinājumi tam, it īpaši no PISA testiem, kas veikti ik pēc 3 gadiem, ka bērniem, kam 
ir mazāk priviliģēti sociālie apstākļi, ir sliktāki mācību sasniegumi skolā nekā viņu turīgākajiem 

vienaudžiem. Saskaņā ar PISA datiem ir pārsteidzoša atšķirība starp skolēniem, kas ietverti PISA 

sociālekonomiskā un kultūras statusa indeksa (ESCS) apakšējā un augšējā 25 % segmentā. 
Pavisam 33,8 % skolēnu no apakšējā 25 % segmenta nesasniedz zināšanu pamatlīmeni 
dabaszinātnēs, savukārt šo pašu līmeni nesasniedz tikai 7,6 % skolēnu no ESCS indeksa augšējā 
25 % segmenta. Tomēr šie ES apkopotie rādītāji slēpj ievērojamas atšķirības dalībvalstīs un starp 
tām. Pārskatā tas tiek analizēts sīkāk.  

 
2. attēls. Skolēni ar zemiem sasniegumiem dabaszinātnēs, kas ietverti PISA sociāli 
ekonomiskā un kultūras statusa indeksa apakšējā un augšējā ceturtdaļā (ESCS), 

2015. gads 

 
Eksplikācija: saskaņā ar PISA datiem skolēni ar zemiem sasniegumiem dabaszinātnēs procentos ESCS PISA indeksa zemākajā 

(kreisajā joslā) un augstākajā (labajā joslā) ceturtdaļā.  
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Lai gan izglītībai ir būtiska nozīme migrantu integrācijā, viņu situācija mācību sasniegumu ziņā vēl 
arvien ir nelabvēlīga, salīdzinot ar attiecīgajā valstī dzimušajiem. 2016. gadā 33,9 % ārpus ES 
dzimušo iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem bija ar zemu kvalifikāciju (t. i., viņiem bija vidējā 

izglītība vai zemāka par vidējo), kas ir par 19,1 procentpunktu (pp) vairāk nekā valstī dzimušie 
iedzīvotāji. Turklāt no ārvalstīm ES ieceļojušu migrantu izcelsmes cilvēkiem bieži rodas vairāki 
apgrūtinājumi vienlaikus, piemēram, nabadzīgi vai mazkvalificēti vecāki, nerunāšana vietējā valodā 
mājās, šaurāka kultūras resursu pieejamība un izolētības un sliktu sociālo tīklu negatīvā ietekme 
mītnes valstī. Migrantu izcelsmes jauniešiem ir arī lielāks risks uzrādīt zemus sasniegumus skolā, 
kā arī priekšlaicīgi pamest izglītību. 

Kopumā migrantu izcelsmes skolēni, proti, vai nu ārpus attiecīgās valsts dzimušie (t. i., citā ES 

dalībvalstī vai ārpus ES), vai ar ārvalstīs dzimušiem vecākiem, saskaras ar mācību problēmām, ko 

apliecina viņu ievērojami zemākie izglītības sasniegumi un iegūtā izglītība, salīdzinot ar attiecīgajā 
valstī dzimušiem iedzīvotājiem. 

 
3. attēls. Migrantu izcelsmes skolēni ar zemiem sasniegumiem dabaszinātnēs7, 

2015. gads 

 
Eksplikācija: no kreisās uz labo pusi, nemigrantu, pirmās paaudzes migrantu un otrās paaudzes migrantu skolēni. 
Piezīme: procenti parāda vidējo svērto rādītāju atlasītajās ES dalībvalstīs, kur otrās paaudzes migrantu skolēnu īpatsvars 

pārsniedz 3 % no skolēniem, kuri piedalījušies PISA (2015. gads). 

 
Labas izglītības sistēmas prasa atbilstīgu ieguldījumu. Kopumā ņemot, ES dalībvalstīm ir izdevies 

atgūties no nesenās finanšu krīzes, un tās ir nedaudz palielinājušas izdevumus izglītībai kā daļu no 
kopējiem valsts tēriņiem. 2015. gadā ES izglītības izdevumu vidējā proporcija valsts izdevumos bija 
10,3 %, kas atbilst EUR 716 miljardiem. Izglītība joprojām ir ceturtais lielākais valdības izdevumu 
postenis pēc sociālās aizsardzības, veselības un vispārējiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
Izglītības izdevumu proporcija attiecībā pret IKP ES-28 valstīs 2015. gadā bija 4,9 %. Pēdējos 

gados šī proporcija ir bijusi nemainīga. 

                                                
7  PISA kontekstā [i]migrantu skolēnu definīciju skatīt PISA (2015. gads), I sējums, 7. nodaļa, 

I.7.1. izcēlums, 243. lpp.: “ne[i]migrantu skolēni ir skolēni, kuru māte vai tēvs (vai abi) dzimuši 
attiecīgajā valstī vai ekonomikā, kur šie skolēni kārtojuši PISA testu, neatkarīgi no tā, vai skolēns pats ir 
dzimis attiecīgajā valstī vai ekonomikā; [i]migrantu skolēni ir skolēni, kuru māte un tēvs abi dzimuši 
valstī/ekonomikā, kas nav tā valsts/ekonomika, kur skolēns kārtojis PISA testu; pirmās paaudzes 
[imigrantu] skolēni ir ārvalstī dzimuši skolēni, kuru abi vecāki arī ir dzimuši ārvalstī; otrās paaudzes 
[imigrantu] skolēni ir skolēni, kas dzimuši valstī/ekonomikā, kur viņi kārtojuši PISA testu un kuru abi 
vecāki dzimuši ārvalstī”. 
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4. attēls. ES-28 valstu valdību vidējie tēriņiizglītībai, vispārējiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, veselībai un sociālai aizsardzībai, kas izteikti procentos no kopējiem 

valdību izdevumiem, 2016. gads 

 
Eksplikācija: no kreisās uz labo pusi: izglītība, vispārējie sabiedriskie pakalpojumi, veselības un sociālā aizsardzība.  

Panākumi ceļā uz 2020. gada mērķiem 

Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2016. gadā ES turpināja gūt labus panākumus attiecībā uz 

izglītību un apmācību priekšlaicīgi pametušajiem. Ar pašreizējo īpatsvaru 10,7 % ES virzās uz 
stratēģijas “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi, ka šim rādītājam jābūt mazākam par 10 %. Tomēr 
šis rādītājs starp ārvalstīs dzimušajiem joprojām ir daudz augstāks (19,7 %). 

ES arī panāca nelielu progresu virzībā uz pamatmērķi terciārās izglītības iegūšanā. Pie patlaban 

panāktā rādītāja 39,1 % stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis 40 % tagad ir sasniedzams. 

ES mērķis par dalību pirmsskolas izglītībā un aprūpē bērniem, sākot no 4 gadu vecuma, ir 
daļēji izpildīts, sasniedzot rādītāju 94,8 %. Loģisks turpinājums būtu nodrošināt kvalitatīvas un 
pieejamas dienas aprūpes iestādes, kā arī veicināt tādu bērnu dalības paplašināšanu, kas jaunāki 
par 3 gadiem, lai sasniegtu 33 % mērķi. 

Taču mērķis attiecībā uz skolēniem ar zemiem sasniegumiem lasīšanā, matemātikā un 
dabaszinātnēs pēc PISA (2015. gads) apsekojuma datiem piedzīvojis lejupslīdi, salīdzinot ar 

2012. gada pētījumu, tādējādi vēl savlaicīgākas padarot debates par to, kā vajadzētu uzlabot 

skolas un mācību darbu. Rādītājs attiecībā uz 15 gadus veciem skolēniem, kuriem neizdevās 
sasniegt zināšanu pamatlīmeni dabaszinātnēs, palielinājās no 16,6 % (2012. gadā) līdz 20,6 %. 

Nesen mācības beigušo nodarbinātības rādītāju mērķa izpilde turpina atgūties no 2008. gada 
krīzes un kopš pagājušā gada ir nedaudz uzlabojusies, šobrīd veidojot 78,2 %, kas pietuvojas 82 % 
mērķim. Tomēr ir būtiskas atšķirības starp absolventu veidiem: absolventi, kam ir terciārās 

izglītības diploms, pārsniedz mērķi (82,8 %), bet skolēni, kuri pabeiguši tikai vispārējo vidējo un 
pēcvidējo izglītību, atpaliek par 10,2 procentpunktiem (72,6 %). Lai gan ES ir pavirzījusies tuvāk 
mērķim, debatēs ir jāiekļauj arī darbvietu atbilstība darba ņēmēju prasmēm. Neatbilstība joprojām 
ir augsta, jo īpaši absolventiem ar bakalaura diplomu. Tas ir stimuls pedagogiem pārskatīt mācību 
programmas un izglītības standartus un skolēniem pārskatīt savu studiju nozares izvēli. 
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1. attēls. Neatbilstība starp izglītības iegūšanu  
un profesiju, 2016. gads 

 
Eksplikācija: rādītājs par absolventiem (vecumā no 25 līdz 44 gadiem) ar terciārās izglītības (augšā), bakalaura (vidū) un 

maģistra (apakšā) diplomu, kas strādā profesijās, kurās parasti pietiek ar zemāku izglītības līmeni.  

 

Attiecībā uz pieaugušo dalību izglītībā kopš 2015. gada nav vērojama gandrīz nekāda attīstība. 
Ar rādītāju 10,8 % ES joprojām šķiet tālu no pieticīgā 15 % mērķa attiecībā uz pieaugušo dalību 
formālajā vai neformālajā izglītībā un apmācībā. 

Pārskata 1. sējuma 2. daļa ietver detalizētus sociāli demogrāfiskos iedalījumus, attīstību laikā, kad 
notikusi virzība uz minēto kritēriju sasniegšanu, kā arī apskatu par atšķirībām starp dalībvalstīm. 

Ceļā uz kvalitatīvu izglītību visiem 

Jaunākajos PISA rezultātos redzamais pamatzināšanu rādītāju samazinājums apvienojumā ar 
strauju tehnoloģiju attīstību un globalizāciju ir noteicis pamatu debatēm par to, kā modernizēt 
pirmsskolas dienas aprūpes iestādes, skolas un universitātes. Pārskatā šīs reformas tiks sīkāk 
analizētas trijos līmeņos. 

1. Skolas, skolotāji un pārvaldība: kā iespējams panākt, lai skolas labāk reaģē uz mūsdienu 
pasaulē vajadzīgo pamatprasmju mainīgo raksturu, piemēram, uz IKT tehnoloģiju un 
daudzvalodības pieaugošo nozīmi? 

2. Kā Eiropa savam novecojošajam mācībspēkam, ko veido galvenokārt sievietes un kam 
daudzos gadījumos piemīt ekonomisks trauslums, var palīdzēt pārvērst modernās 

tehnoloģijas par priekšrocību, iemācīties darboties daudzkultūru vidē un palīdzēt novērst 
tādu jauniešu radikalizāciju, kam liegtas balsstiesības? 

3. Tas, ka jāpalielina skolu līdzdalība, ciešāk iesaistot vecākus, vietējo sabiedrību un citas 
ieinteresētās personas, tiek uzskatīts par kvalitatīvas, visiem pieejamas izglītības 
modernizācijas neatņemamu sastāvdaļu. 

 
Visbeidzot, saskaņā ar PISA rezultātiem meitenēm parasti ir labāki sasniegumi par zēniem (kaut 
gan kopš 2012. gada atšķirība ir samazinājusies), kā arī mazāk meitenes nekā zēni priekšlaicīgi 

pamet izglītību un apmācību. 
Sievietes ir tikai 27 % no absolventiem inženierzinātnēs, taču dominē humanitārās jomas 
absolventu vidū (67 %). Šī attiecība ir redzama ar zinātni saistītās profesijās, kur sievietes ir 
mazākumā – 20,2 %. 
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6. attēls. Sieviešu procentuālais rādītājs attiecībā uz absolventiem 
 inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs, 2015. gads 

 
Eksplikācija: (i) kreisajā joslā inženierzinātnes, ražošana un celtniecība; (ii) labajā joslā mākslas un humanitārās jomas.  

Valstu analīzes svarīgākie punkti 
2017. gada Izglītības un apmācības pārskata 2. sējumā ietverti 28 ziņojumi par katru valsti 

atsevišķi, un tie atrodami tiešsaistē (ec.europa.eu/education/monitor). Ziņojumi par valsti pēc 
struktūras līdzinās 1. sējumam, bet papildina starpvalstu analīzi ar katrai valstij raksturīgiem 
datiem un informāciju par politikas pasākumiem un jaunākajām reformām. 
 
AT Austrija īsteno 2015. gadā pieņemto reformas darba kārtību: pasākumu kopums attiecībā 

uz skolu autonomiju, vadību un vispārējām skolām tika pieņemts 2017. gada jūlijā. Lai gan 

izglītības priekšlaicīgas pamešanas rādītājs 2016. gadā turpināja samazināties vēl krietni 
zem noteiktā Eiropas mērķa, starptautiskajā testēšanā sasniegumi pamatiemaņās nav 
uzlabojušies. Jaunā stratēģija par augstākās izglītības sociālo dimensiju ir svarīga 
sastāvdaļa universitāšu valsts finansējuma jaunās sistēmas kontekstā. Austrijā nākamās 
desmitgades laikā vajadzēs aizstāt aptuveni pusi mācībspēka. Tādēļ vajadzēs piesaistīt un 
apmācīt pietiekamu skaitu pedagoģijas studentu, bet tas dos arī iespēju ieviest inovācijas 

pedagoģijā. Austrijā ir unikāli spēcīga īsā cikla, profesionāli orientēta terciārā izglītība, kas 
aptver dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātni un matemātiku. Tomēr tai ir vajadzīgs 

lielāks skaits doktorantūras absolventu, lai turpinātu virzīties uz mērķi kļūt par līderi 
inovācijas jomā. 
 

BE Svarīgas skolas reformas ir agrīnā posmā: būs vajadzīga ilgtspējīga politiskā apņemšanās. 
Beļģija ir sasniegusi savu izglītības priekšlaicīgas pamešanas valsts mērķi. Tiek veikti 

pasākumi, lai turpinātu samazināt to skolēnu skaitu, kuri pamet mācības un ir ar zemu 
kvalifikāciju vai bez tās. Vienlīdzības problēma ir būtiska, jo PISA rezultātos rādītājs par 
sasniegumu atšķirībām, kas saistītas ar sociāli ekonomisko statusu un migrantu izcelsmi, ir 
virs vidējā līmeņa. Problēma varētu palielināties, jo skolēnu skaits no nelabvēlīgajām 
grupām pieaugs. Jaunajiem skolas vadības un kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem 
jāpalīdz labāk apvienot autonomiju un pārskatatbildību, kā arī mazināt atšķirības starp 
skolām. Ir jāuzlabo skolotāju pastāvīgā profesionālā attīstība. Terciārās izglītības iegūšanas 

rādītājs ir augsts, bet pieaugošā studentu skaita dēļ uz šo sistēmu tiek izdarīts spiediens. 
Iniciatīvās uzmanība tiek pievērsta zemajam rādītājam attiecībā uz absolventiem 

dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā, kā arī līdzsvara trūkumam starp dzimumiem. 
 

BG Bulgārijā lielāka uzmanība tiek pievērsta iekļaujošai izglītībai. Iestādes plāno pārskatīt 
skolu izglītības finansēšanas modeli, lai atbalstītu uzlabojumus attiecībā uz vienlīdzību 

(novirzot papildu līdzekļus nelabvēlīgā situācijā esošām skolām) un kvalitāti. Nesekmība 
pamatprasmēs saskaņā ar PISA datiem joprojām ir viena no augstākajām ES. To izraisa 
izglītības faktori apvienojumā ar vienlīdzības problēmām. Iestādes ir sākušas īstenot jaunu 
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pieeju, lai risinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu. Romu integrācija izglītības sistēmā 
joprojām ir problēma, tāpat kā romu skolu segregācija izglītībā. Bulgārija mēģina 
ievērojami paaugstināt algas, lai palielinātu skolotāja profesijas pievilcību un cīnītos pret 

skolotāju ātru novecošanos. Uz sasniegumiem balstītas augstākās izglītības finansēšanas 
mērķis ir risināt problēmas, kas saistītas ar kvalitāti un darba tirgus prasībām. Bulgārija 
pieliek pūles, lai uzlabotu profesionālās izglītības un apmācības kvalitāti. 
 

CY Rādītājs par 15 gadus veciem skolēniem ar zemiem sasniegumiem pamatprasmēs ir 
salīdzinoši augsts. Kipra ieņem pēdējo vietu ES dabaszinātnēs un matemātikā. Dzimumu 
atšķirību rādītājs lasīšanā ir augstākais ES. Terciārās izglītības iegūšanas rādītājs ir viens 

no augstākajiem ES, bet terciārās izglītības ieguvēju nodarbinātības līmenis ir zemāks par 
vidējo, un to absolventu daļa, kuri strādā darbvietās ar zemākām izglītības prasībām, ir 

augstākā ES. Neskatoties uz būtiski uzlabotu nodarbinātības līmeni attiecībā uz PIA 
absolventiem, profesionālās izglītības un apmācības pievilcības veicināšanas pasākumiem 
vēl jānes augļi un jāpavērš augšupejošā virzienā ļoti zemais līdzdalības līmenis. Skolu 
izglītības modernizācija ir attīstījusies jomās, kas saistītas ar skolotāju profesionālās 
izaugsmes turpināšanu un norīkošanu darbā, bet atpaliek skolu un skolotāju novērtēšanas 

jomā. Lai risinātu jautājumu par izglītības priekšlaicīgu pamešanu un zemiem 
sasniegumiem attiecībā uz skolēniem, kas ietilpst riska grupā, skolās tiek izmantoti īpaši 
atbalsta pasākumi. 
 

CZ Nesen mācības beigušo nodarbinātības rādītājs ir ļoti augsts. Izglītības rezultātu atšķirības, 
kas saistītas ar sociālekonomisko pamatu, ir spēcīgas un īpaši skar romu tautības 

iedzīvotājus. Ir būtiski pieaugusi tādu skolēnu proporcija, kam ir zemi sasniegumi 
pamatiemaņās, jo īpaši dabaszinātnēs. Skolotāju algas joprojām ir salīdzinoši zemas, un 
mācībspēks noveco, tas norāda uz vajadzību veikt pasākumus, lai palielinātu profesijas 

pievilcību talantīgu jauniešu vidū. Terciārās izglītības iegūšana ir apstiprinājusi strauju 
pieaugumu, un ilgi gaidītās augstākās izglītības reformas īstenošana ir sākusies. 
 

DE Piecpadsmit gadus vecu skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā 

kopumā ir stabili, bet migrantu izcelsmes skolēniem tie joprojām ir daudz zemāki. 
Sociālekonomisko faktoru ietekme uz izglītības rezultātiem ir samazinājusies, bet tā 
joprojām ir būtiska. Valsts budžeta izdevumi izglītībai joprojām ir zem ES vidējā līmeņa. 
Finanšu plānošana saskarsies ar tādām īpašām problēmām kā demogrāfiskās pārmaiņas, 
skolu infrastruktūra, skolotāju pieņemšana darbā, bēgļu integrācija un tādu skolēnu 
iekļaušana, kam ir īpašas vajadzības. Četrus un sešus gadus veco skolēnu dalība 
pirmsskolas izglītībā ir gandrīz vispārēja. Pirmsskolas izglītības un aprūpes pieejamības un 

kvalitātes uzlabošana ir prioritāte. Ir veikti būtiski pasākumi, lai integrētu bēgļus visos 
izglītības līmeņos. Tomēr dažos reģionos pastāv grūtības iedalīt viņiem piemērotas skolas. 
Terciārajā izglītībā uzņemšanas un iegūšanas līmenis palielinās. Profesionālā izglītība un 

apmācība, šķiet, ir mazāk pievilcīga vācu jauniešiem, neskatoties uz to, ka nodarbinātības 
izredzes PIA absolventiem joprojām ir ļoti labas. 
 

DK Dānijas izglītības sistēma apvieno augstus sasniegumus ar labu vienlīdzības līmeni un 
koncentrējas uz skolēnu labklājību. Tādu skolēnu īpatsvars, kam ir augsti sasniegumi, 
tomēr ir mazāks nekā citās Ziemeļvalstīs. 2015. gada profesionālās izglītības un apmācības 
reforma vienkāršoja mācību procesu, un šai reformai sākotnēji ir bijusi zināma pozitīva 
ietekme, piemēram, attiecībā uz pāreju uz augstāko izglītību. Tomēr izglītības 
priekšlaicīgas pamešanas rādītāju samazināšana un jaunu skolēnu piesaiste no 
pamatskolas joprojām ir galvenās problēmas. Tiek īstenota 2014. gada obligātās izglītības 

(Folkeskole) reforma. Vidējās izglītības reforma tiks sākta 2017./2018. gadā. Valsts 
budžeta izdevumi izglītībai ir samazināti, bet Dānija joprojām ir lielākais ieguldītājs 
izglītības jomā Eiropas Savienībā. Terciārajā izglītībā studējošo skaits kopš 2008. gada ir 
dubultojies. Šis aspekts ir licis koncentrēties uz to, kā labāk pārvaldīt studentu plūsmas un 

paātrināt absolvēšanu. Pāreja no studijām uz darbu ir salīdzinoši lēna. 
 

EE Igaunijas skolu sistēmai ir labs sniegums. Nesekmība pamatprasmēs un sociālekonomiskā 

stāvokļa ietekme uz skolēnu sasniegumiem ir zema. Izglītības priekšlaicīga pamešana 
joprojām ir problēma ar izteiktām dzimumu un ģeogrāfiskām atšķirībām. Dalība 
pirmsskolas izglītībā un aprūpē saglabājas zem ES vidējā rādītāja. Skolotāju algas ir 
ievērojami palielinājušās, un ir paredzēts šo pieaugumu turpināt, lai mācību darbu padarītu 
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pievilcīgāku un cīnītos pret mācībspēka novecošanos. Terciārās izglītības iegūšanas līmenis 
ir augsts, un tam ir tendence pieaugt, bet dzimumu atšķirības saglabājas. Universitāšu 
finansēšanas modelis tika pārskatīts, koncentrējoties uz resursu stabilitāti un studiju 

pabeigšanu plānā paredzētajā laikā. Darba tirgus un prasmju pētījumu mērķis ir prognozēt 
nākotnes tendences un iekļaut izmaiņas izglītības un apmācību sistēmā, tādējādi atbalstot 
pārmaiņas ekonomikā. 
 

EL Saskaņā ar PISA (2015. gads) rezultātiem tādu skolēnu īpatsvars, kam ir zemi sasniegumi 
dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā, ir virs ES vidējā rādītāja, un īpaši liels tas ir starp 
migrantu izcelsmes skolēniem. Dzimums un sociāli ekonomiskais statuss būtiski ietekmē 

skolēnu sasniegumus. Terciārās izglītības iegūšanas rādītājs ir augsts, bet nesen mācības 
beigušo nodarbinātības rādītājs joprojām ir zems, kā arī saglabājas makroekonomisko 

prasmju neatbilstība, izraisot augsti kvalificētu darbinieku ievērojamu aizplūšanu. Jaunu 
politikas pasākumu mērķis ir stiprināt skolu izglītības kvalitāti, bet centieni panākt lielāku 
autonomiju un efektivitāti, šķiet, nav pietiekami. Grieķija veic būtiskus centienus, lai 
sniegtu izglītību bēgļu bērniem, taču joprojām saglabājas daudzas problēmas saistībā ar 
viņu integrāciju vispārējā izglītībā. Profesionālās izglītības un apmācības reforma sekmīgi 

turpinās, bet joprojām ir iespējas palielināt tās pievilcību un veicināt līdzdalību. 
 

ES Spānijas parlaments veic iepriekšēju konsultēšanos ar ieinteresētajām personām pirms 
izstrādāt priekšlikumu Sociālajam un politiskajam valsts paktam par izglītību, kas 
paredzētu nosacījumus ilgtermiņa izglītības reformai. Līdz ar to ir atliktas vairākas valsts 
tiesību aktu daļas ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti un citas izskatīšanā esošas reformas. 

Skolēnu spējas saskaņā ar PISA (2015. gads) ir stabilas un sasniedz aptuveni vidējo ES 
rādītāju, kā arī izglītības priekšlaicīga pamešana turpina samazināties. Tomēr būtiskas 
atšķirības starp reģioniem liecina, ka progress nav vienmērīgs visā valstī. Darbā pieņemto 

skolotāju skaita pieaugumam būtu jāpalīdz novērst pagaidu darbinieku lielo īpatsvaru 
skolās, bet skolotāja profesijas reformēšana ir nākamā pakta viena no galvenajām 
iezīmēm. Izglītības, kultūras un sporta ministrija pieliek ievērojamas pūles, lai novērstu 
vardarbību un iebiedēšanu skolās. Uzņemšana augstākās izglītības iestādēs turpina 

samazināties, un izglītības piedāvājums ir ļoti plašs un nav pilnībā pieskaņots darba 
tirgum. Augstskolu un uzņēmumu sadarbība ir uzlabojusies pētniecības un inovācijas jomā, 
bet vēl jāpievēršas arī izglītībai. 
 

FI Tādas reformas izglītības sistēmā kā 21. gadsimta mācību programma, jaunā 
vispārizglītojošo skolu un skolotāju attīstības programma ir vērstas uz izglītības sistēmas 
kvalitātes saglabāšanu, vienlaikus atzīstot, ka pieaug nepieciešamība novērst 

nevienlīdzību. 2016. gadā pirmo reizi pēc daudziem gadiem tika ievērojami samazināta 
izglītības priekšlaicīga pamešana ar mērenu atšķirību starp dzimumiem. Tomēr migrantu 
izcelsmes jauniešiem šis rādītājs ir ievērojami sliktāks. Somijas skolēnu sasniegumu 

rādītājs attiecībā uz pamatiemaņām pēc PISA (2015. gads) datiem turpināja samazināties, 
bet tas joprojām ir viens no labākajiem rādītājiem Eiropas valstīs. Izglītības sistēma 
joprojām saskaras ar valsts budžeta samazinājumiem. Lielāka migrācija un lielākas 

izglītības rezultātu atšķirības dažādos reģionos ir izglītības rezultātu viendabības 
mazināšanās pamatā.  
 

FR Nesenajā izglītības reformā uzmanība koncentrēta uz nevienlīdzības samazināšanu. Ir 
stājušās spēkā jaunas mācību programmas un pedagoģiskās prakses, kā arī agrīnā posma 
un “prioritārajā” izglītībā tika izveidotas 54 000 jaunas skolotāju amata vietas. No 
2009. līdz 2016. gadam par 30 % ir samazinājies to skolēnu skaits, kas ikgadēji pamet 

izglītību bez saņemtas kvalifikācijas. Skolēnu sasniegumi pamatprasmēs joprojām ir cieši 
saistīti ar viņu sociālekonomisko pamatu. Ir pārveidota sākotnējā skolotāju izglītība, 
palīdzot palielināt profesijas pievilcību, bet profesionālās attīstības turpināšana nav būtiski 
uzlabojusies. Terciārās izglītības iegūšanas rādītājs ir augsts. Profesionālajā izglītībā un 

apmācībā ir notikusi svarīga attīstība, kuras mērķis ir uzlabot integrāciju darba tirgū 
sākotnējai PIA un uzlabot piekļuvi attiecīgai apmācībai PIA turpināšanai. 
 

HR Ļoti zems izglītības priekšlaicīgas pamešanas rādītājs ir viena no Horvātijas izglītības 
sistēmas galvenajām stiprajām pusēm. Pamatprasmju rādītājs ir samazinājies, un tas ir 
zemāks par ES vidējo rādītāju. Pastāv sasniegumu atšķirības, kas ir saistītas ar sociāli 
ekonomisko statusu, bet, šķiet, ka Horvātijas slikto rādītāju pamatā ir mācību programmu 
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un mācīšanas kvalitātes problēmas. Līdzdalības rādītāji pirmsskolas izglītībā un aprūpē un 
pieaugušo izglītībā salīdzinājumā ar citām ES valstīm ir zemi. Neskatoties uz neseno 
spēcīgo ekonomikas izaugsmi un daudzsološāku situāciju darba tirgū, ir jārisina zemais 

prasmju līmenis. Tas pats attiecas uz profesionālajā un augstākajā izglītībā apgūto prasmju 
nozīmi. Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju stratēģijas kontekstā ir sagatavotas vairākas 
reformas, kā arī ar to saistītā mācību programmu reforma. Tomēr 2017. gadā attīstība 
bijusi ierobežota. 
 

HU Ungārijas valsts mācību programmas pārskatīšana tika sākta 2017. gadā, reaģējot uz 
sasniegumu rādītāju samazināšanos saskaņā ar PISA (2015. gads) datiem. Nesenie 

pasākumi pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā var sekmēt skolēnu sasniegumu atšķirību 
samazināšanu starp skolēniem, kuriem ir nelabvēlīgi apstākļi, un skolēniem, kuriem ir 

priviliģētāki apstākļi. 2017. gadā pieteikumu skaita palielināšanās attiecībā uz skolotāju 
sākotnējo apmācību liecina, ka nesen veiktie pasākumi palīdz piesaistīt jaunus kandidātus 
šai profesijai. Jauni apsekojumi par absolventu turpmāko profesionālo darbību piedāvā labu 
ieskatu par to, kāda ir nesen mācības beigušo absolventu nodarbinātības situācija. 
Ungārija saskaras ar prasmju trūkumu; uz to reaģēt kavē zemie uzņemšanas un 

pabeigšanas rādītāji terciārajā izglītībā. 
 

IE Īrijas skolēnu pamatprasmes lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs ir augstas, un 
sociālekonomiskajam pamatam ir samērā maza ietekme. Īrijā joprojām ir salīdzinoši ļoti 
labs izglītības mērķu īstenošanas līmenis attiecībā uz izglītības priekšlaicīgu pamešanu un 
terciārās izglītības iegūšanu. Tomēr vēl jāatrisina jautājums par nevienlīdzību līdzdalībā un 

pieejamībā. Ir paredzēts 2019. gadā pabeigt pakāpenisku reformu īstenošanu pamatskolas 
līmenī. Šīs reformas arī palīdzēs vidusskolas izglītības pārskatīšanai. Galvenās reformas 
tiek sekmīgi īstenotas tālākizglītības un apmācības, kā arī augstākās izglītības jomā. 

Piekļuve augstākajai izglītībai joprojām ir cieši saistīta ar sociāli ekonomisko statusu, un ir 
nepieciešami alternatīvi, vairāk profesionāli orientēti ceļi. Terciārās izglītības turpmākais 
finansējums arī ir būtisks jautājums. 
 

IT 2015. gada skolu reforma ir stājusies spēkā un varētu uzlabot mācību rezultātus, kā arī 
palielināt vienlīdzību. Lai gan izglītības priekšlaicīgas pamešanas koeficients joprojām ir 
augstāks par ES vidējo rādītāju, tas uzrāda nepārtrauktu lejupejošu tendenci; pirmsskolas 
izglītībā piedalās gandrīz visi četrus līdz sešus gadus veci bērni. Terciārās izglītības apguves 
rādītājs Itālijas 30-34 gadu vecuma grupā ir viens no zemākajiem ES. Augstākās izglītības 
sistēma saskaras ar problēmu, ko rada mācību personāla novecošanās un samazināšanās. 
Negatīvā tendence augstākās izglītības finansējumā tiek mainīta, izmantojot papildu 

resursus, kas piešķirti pēc atlases principa. Pāreja no mācībām uz darbu ir grūta arī augsti 
kvalificētiem cilvēkiem. Tas izraisa augsti kvalificētu darbinieku aizplūšanu. 
 

LT Iedzīvotāju skaita samazināšanās, ņemot vērā demogrāfiskās tendences un emigrāciju, ir 
liela problēma izglītības izdevumu efektivitātei. Sakarā ar to pieaugušo zemā līdzdalība 
mūžizglītībā rada bažas. Galvenie uzdevumi pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā ir 

paplašināt piedalīšanos un izveidot ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Lielas 
atšķirības starp skolām pilsētu centros un lauku reģionos ietekmē finansējuma līmeņus, 
infrastruktūras kvalitāti, mācību darba kvalitāti un, visbeidzot, izglītības rezultātus. 
Skolotāju darba apstākļu kopums negatīvi ietekmē gan mācību darba kvalitāti, gan jaunu 
skolotāju piesaisti profesijai. Augstākās izglītības sektors kvantitatīvi ir spēcīgs, bet fakti 
liecina par kvalitātes un efektivitātes problēmām. Tās ir paredzēts risināt ar apjomīgām 
reformām. 

  
LU PISA novērtējuma rādītāji par 15 gadus veciem skolēniem 2015. gada apsekojumā bija 

ievērojami zemāki par ES vidējiem rādītājiem visās trīs jomās: matemātikā, lasīšanā un 
dabaszinātnēs. Kā rāda valsts apsekojumu aprēķini, izglītības priekšlaicīgas pamešanas 

līmenis ir augsts, un kopš 2009. gada tas ir bijis augšupejošs. 2016. gada septembrī tika 
sākta vērienīga reforma, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības un aprūpes pieejamību un 
kvalitāti. Vairāki pasākumi tika veikti, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti un atbalstu 

bērniem ar īpašām mācību vajadzībām. Lai apmierinātu lielo pieprasījumu pēc augstas 
kvalifikācijas darba ņēmējiem, Luksemburgā no 2016. gada septembra ir izdarītas papildu 
korekcijas 2014. gada reformā par studentu finansiālo atbalstu. 
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LV Latvijā ir panākts ievērojams progress, samazinot izglītību priekšlaicīgi pametušo skolēnu 
skaitu un uzlabojot pamatprasmju apguvi. Jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa 
ieviešana un jaunas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošana notiek pēc grafika. 

Terciārās izglītības iegūšanas līmenis ir augsts, bet STEM studijas beigušo skaits 
zinātnesietilpīgās nozarēs joprojām ir problēma. Profesionālajā izglītībā un apmācībā notiek 
nozīmīga reforma, bet joprojām ir plašas iespējas izvērst darbā balstītu mācīšanos un 
atjaunināt mācību programmas. Dzimumu atšķirības izglītībā ir problēma visos līmeņos, jo 
sievietes ievērojami pārspēj vīriešus gan kvalifikācijā, gan pamatprasmju apguvē. 
 

MT Malta veic lielus ieguldījumus savā izglītības un apmācības sistēmā. Neskatoties uz stabilu 

progresu, izglītības priekšlaicīgas pamešanas līmenis joprojām ir augsts un terciārās 
izglītības iegūšanas līmenis joprojām ir zems. Vidējās izglītības reforma ir uzsākta, un tā 

varētu palīdzēt samazināt izglītības priekšlaicīgu pamešanu. Pāreja no mācībām uz darba 
tirgu ir vieglāka nekā lielākajā daļā citu ES valstu. Pieaugušo, jo īpaši mazkvalificēto, 
iesaistīšanās izglītības apguvē ir salīdzinoši zema. 
 

NL Izglītības priekšlaicīga pamešana 2016. gadā joprojām uzrādīja lejupejošu tendenci. 

Neskatoties uz kopumā labiem skolu rezultātiem, vērojama pamatprasmju samazināšanās 
un izglītības nevienlīdzības palielināšanās. Imigrantu izcelsmes jauniešu mācību rezultāti 
un nodarbinātības situācija joprojām ir nopietna problēma. Nīderlande arvien vairāk 
saskaras ar skolotāju nepietiekamu skaitu. Pēc pārejas no dotāciju sistēmas uz studiju 
kredītu sistēmu jaunuzņemto skaits augstākajā izglītībā 2015. gadā samazinājās, bet 
2016. gadā — atjaunojās. 

 
PL Kopumā izglītības jomā sniegums ir spēcīgs. Polija uzrāda vienu no labākajiem rezultātiem 

ES attiecībā uz izglītību priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaitu; terciārās izglītības iegūšanas 

un pamatprasmju apguves vispārējais līmenis jauniešiem, salīdzinot ar citām ES valstīm, ir 
augsts. Bērnu dalība pirmsskolas izglītībā un aprūpē ir ievērojami palielinājusies, bet 
saglabājas problēmas, kas saistītas ar visjaunākajiem bērniem. Sākumskolas un 
pamatskolas sistēma tiks pārveidota, sākot no 2017. gada septembra, līdzās turpmākai 

vidējās izglītības paplašināšanai. Šīs izmaiņas rada bažas vairākām ieinteresētajām 
personām. Valdība ir uzsākusi jaunu augstākās izglītības reformu ar mērķi uzlabot kvalitāti, 
veiktspēju un internacionalizāciju. Profesionālajai izglītībai darba tirgū joprojām ir 
ierobežota nozīme, neskatoties uz nesenajām iniciatīvām. Profesionālās apmācības reforma 
sākās 2017. gada septembrī. Fragmentāras pieaugušo izglītības politikas dēļ ir maza 
interese par izglītību un apmācību un zems piedalīšanās līmenis, salīdzinot ar ES vidējo 
līmeni. 

 
PT Portugāle uzrāda progresu, uzlabojoties izglītības rezultātiem, samazinoties tendencei 

priekšlaicīgi pamest izglītību un līdz 2019. gadam nodrošinot pilnīgu valsts pirmsskolas 

izglītību visiem bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem. Ir sākta iniciatīvas “Valsts plāns 
panākumu veicināšanai skolā” — pamatiniciatīvas nesekmības novēršanai skolā — 
īstenošana. Iesaistījušos skolu skaits pārsniedz cerēto. Terciārās izglītības iegūšana 

uzlabojas, bet valsts vērienīgā “Eiropa 2020” mērķa sasniegšana būs problēma. Tiek 
īstenoti vairāki pasākumi, lai palīdzētu vienkāršot augstākās izglītības piedāvājumu. 
Pieaugušo izglītības veicināšanai piešķirta izšķirīga nozīme pašreizējā izglītības politikā ar 
mērķi pievērsties pieaugušo iedzīvotāju zemajam pamatprasmju līmenim. 
 

RO Rumānijā skolu izglītībā tiek īstenota uz kompetencēm balstīta mācību programma. Tiek 
īstenoti skolotāju tālākizglītošanas plāni, mācot skolotājiem, kā strādāt ar modernizēto 

mācību programmu. Nesekmība pamatprasmēs joprojām ir viena no augstākajām Eiropas 
Savienībā. Tā ir saistīta ar izglītības faktoriem un vienlīdzības problēmām. Kvalitatīvas 
vispārējās izglītības pieejamība ir īpaša problēma skolēniem lauku apvidos un romiem. 
Finansējums izglītībai ir zems. Izglītības priekšlaicīgas pamešanas riski joprojām ir augsti, 

atstājot ietekmi uz darba tirgu un ekonomikas izaugsmi. Augstākās izglītības nozīme darba 
tirgū uzlabojas, bet terciārās izglītības iegūšanas līmenis ir zemākais Eiropas Savienībā. 
Tiek gatavoti pasākumi duālas profesionālās izglītības un apmācības jomā. Pieaugušo 

iesaistīšanās mācību procesā joprojām ir ļoti zema, neskatoties uz nepieciešamību 
paaugstināt kvalifikāciju. 
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SE Zviedrija veic lielus ieguldījumus izglītībā, vispārējās valdības izdevumiem izglītībā esot 
starp augstākajiem ES. Zviedrijā ir viens no augstākajiem terciārās izglītības iegūšanas 
rādītājiem Eiropas Savienībā, un terciāro izglītību nesen beigušo nodarbinātības līmenis ir 

ļoti augsts. Skolas izglītības rezultāti ir uzlabojušies pēc gadiem ilgas veiktspējas 
lejupslīdes, uzrādot īpaši spēcīgu uzlabošanos matemātikā un lasīšanā. Pieaug 
nevienlīdzība: uzdevums ir rast risinājumu arvien lielākai rezultātu atšķirībai starp ārvalstu 
izcelsmes un vietējās izcelsmes studentiem. Profesionālās izglītības un apmācību 
pievilcīgums uzlabojas. 
 

SI Pastāvot zemam izglītības priekšlaicīgas pamešanas līmenim un augstam terciāro izglītību 

ieguvušo īpatsvaram, Slovēnijā ir augsti izglītoti iedzīvotāji, un valsts jau ir izpildījusi savus 
mērķus stratēģijas “Eiropa 2020” ietvaros. Augsts apmeklētības līmenis pirmsskolas 

izglītības un aprūpes jomā nodrošina stingru pamatu turpmākām sekmēm pamatprasmju 
apguvē. Augstākās izglītības sektorā notiek reformas, kuru mērķis ir sasaistīt finansējumu 
ar rezultātiem, palielināt absolvēšanas rādītājus, veicināt internacionalizāciju un nostiprināt 
kvalitātes nodrošināšanu. Profesionālo izglītību izvēlas liels skaits jauniešu. Tomēr notiek 
atgriešanās pie māceklības ieviešanas, lai vairāk iesaistītu darba devējus un palīdzētu 

jauniešiem veikt pāreju uz darba dzīvi. 
 

SK Slovākijā mērķis ir vairāk attīstīt izglītības politikas centrālo stratēģisko vadību. 
PISA (2015. gads) rezultāti parādīja pamatprasmju samazināšanos un augstu 
nevienlīdzības līmeni pie zemu sasniegumu ciešas sasaistes ar sociālekonomisko pamatu. 
Pastāv lielas reģionālas atšķirības, kas īpaši skar romu kopienu. Skolotāji ir nepietiekami 

apmaksāti, un viņu statuss ir zems, ierobežojot profesijas pievilcību. Skolotāju profesionālā 
tālākizglītība nav pietiekami mērķtiecīgi vērsta uz attīstības vajadzībām. Sākotnējā 
skolotāju izglītība nav skaidri vērsta uz praktisku sagatavošanu mācību darbam. Izglītības 

finansējums visos līmeņos joprojām ir relatīvi nepietiekams. Slovākijā terciārās izglītības 
apgūšanas līmenis uzrādījis ievērojamu progresu. Augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšana vēl neatbilst starptautiskajiem standartiem, nozare ir nepietiekami 
internacionalizēta un tajā trūkst profesionāli orientētu īsa cikla studiju piedāvājuma. 

 
UK Apvienotajā Karalistē rezultāti ir salīdzinoši labi lielākajā daļā izglītības un apmācības 

rādītāju 2020. gadam. PISA (2015. gads) rezultāti rāda, ka Apvienotajā Karalistē kopš 
2006. gada skolēnu pamatprasmes dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā ir stabilas, 
salīdzinoši augstas un pieņemami samērīgas. Vienlīdzība ir galvenais politikas mērķis visās 
četrās Apvienotās Karalistes daļās, debatējot augstā līmenī par politikas pieejām, jo īpaši 
Anglijā. Atšķirības skolu finansējumā ir patlaban Anglijā notiekošās skolu finansējuma 

pārstrukturēšanas galvenais jautājums. Zemie skolotāju profesijas saglabāšanas rādītāji 
izraisa lielu spriedzi skolotāju profesijas izvēlē un apmācībā, radot augstas izmaksas. 
Apvienotajā Karalistē ir viens no augstākajiem terciārās izglītības apgūšanas līmeņiem ES. 
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