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Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Tekstā lietoto terminu skaidrojums1

Arodizglītība – daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju.

Augstākā izglītība – izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai mākslā, 
vai arī zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā akadēmisko vai profesionālo, vai arī 
akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai.
 
Izglītības iestāde – valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kuras 
uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kuram izglītības programmu 
īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju 
iegūt piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Pamatizglītība – izglītības pakāpe, kurā notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai 
darbībai, sabiedrības un cilvēka individuālajā dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju 
apguve, vērtīborientācijas veidošanās un iesaiste sabiedrības dzīvē.

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) – augstākās pakāpes profesionālā 
izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.2

Pirmsskolas izglītība – izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās, 
veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei.

Privātā izglītības iestāde – juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde, izņemot valsts 
vai pašvaldības izglītības iestādi, kā arī komercsabiedrība ar valsts vai pašvaldības kapitāla daļu, kuram 
viens no darbības veidiem ir izglītības programmu īstenošana.

Profesionālā izglītība – praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei.

Profesionālās ievirzes izglītība – sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas 
veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod 
iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā.

Profesionālā pamatizglītība – pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība – vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju.

1 http://likumi.lv/doc.php?id=50759
2 http://likumi.lv/doc.php?id=20244
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Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Speciālā izglītība – personām ar speciālām vajadzībām un veselības traucējumiem vai arī speciālām 
vajadzībām vai veselības traucējumiem adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.

Tālmācība – izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību 
materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī 
dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.

Valsts izglītības informācijas sistēma – datubāze, kurā apkopota informācija par izglītības iestādēm, 
licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem, augstskolu un koledžu 
akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un valsts statistiku.

Vidējā izglītība – izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības pilnveide, mērķtiecīga un 
padziļināta izaugsme apzināti izraudzītā vispārējās vai profesionālās izglītības vai arī vispārējās un 
profesionālās izglītības virzienā, sagatavošanās studijām augstākajā izglītības pakāpē vai profesionālajai 
darbībai, iesaiste sabiedrības dzīvē.

Vispārējā izglītība – cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņas, humānas, brīvas 
un atbildīgas personības veidošanās process un tā rezultāts. 
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Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

1. Izglītības pakalpojumu pašreizējā teritoriālā izvietojuma analīze 
atbilstoši apdzīvojumam

Pirmsskolas izglītības iestādes

Uzskaites un kartēšanas īpatnības
Pēc IZM sniegtās informācijas 2014. gada 1. septembrī Latvijā darbojās 629 pirmsskolas izglītības 

iestādes ar 77 631 audzēkni. Ņemot vērā, ka pētījuma pamatobjekts ir valsts nodrošinātie izglītības 
pakalpojumi ārpus Rīgas, teritoriālajā analīzē nav iekļauti pārsvarā nelieli privāti bērnudārzi, kā arī 
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat pētījumā netiek skatītas pirmsskolas grupas, kas darbojas 
vispārizglītojošajās skolās. 

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes apskatītas nākamajās nodaļās kopā ar citām speciālajām 
izglītības iestādēm. 

Vienīgie visaptverošie kvantitatīvie rādītāji, ko pētījuma ietvaros izdevās iegūt par pirmsskolas izglītības 
iestādēm, bija audzēkņu un pedagogu skaits, kā arī iestāžu telpu kopplatība. Iegūto informāciju esam 
apkopojuši un kartējuši apdzīvoto vietu griezumā (apļa diagrammas laukums proporcionāls audzēkņu 
skaitam), aprēķinot un kartējot arī pirmsskolas pedagogu vidējo noslodzi (audzēkņi uz pedagogu).

Tāpat mēģinājām kartēt telpu kopplatību un vidējo kvadratūru uz vienu bērnudārza audzēkni. Diemžēl 
iegūtās informācijas kvalitāte par telpu platībām vairākos gadījumos bija tik apšaubāma, ka kartēšanas 
procesā iegūtais rezultāts, pretēji gaidītajam, raisīja vairāk jautājumu, nekā sniedza atbildes. Tāpēc bijām 
spiesti atteikties no telpu platības izmantošanas kopējā analīzē. Piemēram, Ķekavas bērnudārzā “Ieviņa” 
uzrādītā platība (26 448 kvadrātmetri) ir līdzvērtīga visu Liepājas bērnudārzu kopplatībai, bet Jēkabpils 
bērnudārza “Zvaniņš” platība ir vēl seškārt lielāka (156 872 kvadrātmetri)1. Līdzīgas dīvainības tika 
konstatētas, arī analizējot citu izglītības iestāžu dotās platības (īpaši izcēlās Salas un Ādažu vidusskolas). 
Ņemot vērā, ka šī pētījuma ietvaros nebija iespējams atbilstošus resursus veltīt oficiālās informācijas 
precizēšanai, arī skolu gadījumā bijām spiesti atteikties no šī rādītāja izmantošanas analīzē. 

2014. gada 1. septembrī 341 valsts un pašvaldību bērnudārzā ārpus Rīgas bija 45 467 audzēkņi (vidēji 
133 audzēkņi bērnudārzā). Bērnudārzu audzēkņu izvietojums (sk. 1. att. un 1. tab.) visumā atspoguļo 
šībrīža demogrāfisko situāciju Latvijā – izteikta koncentrācija vērojama Pierīgā un lielākajās pilsētās. 

Visvairāk audzēkņu pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus Rīgas bija Daugavpilī (4156), Liepājā (3181), 
Jelgavā (1703), Ventspilī (1647), Ogrē (1442), Jūrmalā (1411), Valmierā (1309), Rēzeknē (1277), Jēkabpilī 
(1241) un Salaspilī (979). No uzskaitītajām pilsētām pozitīvi izcēlās Ogre, kas, būdama novada pilsēta, 
bērnu skaita ziņā apdzinusi četras republikas pilsētas, šādi demonstrējot savu administratīvā statusa 
ziņā nenovērtēto potenciālu.

Arī Siguldā bērnudārzu audzēkņu ir vairāk nekā, piemēram, iedzīvotāju skaita ziņā krietni prāvākajās 
Cēsīs (attiecīgi 678 un 644).

 Ļoti maz bērnu, vērtējot pret esošo iedzīvotāju skaitu, ir bijušajos Latgales rajonu centros un, 
protams, lauku apvidos visā Latvijas teritorijā ārpus Pierīgas.

 Ņemot vērā, ka bērnudārzu audzēkņu skaits zināmā mērā iezīmē Latvijas nākotnes apdzīvojumu,  
1. karti varam skatīt arī šādā kontekstā.

1 IZM darbiniekiem pārbaudot informāciju, izrādījās, ka Jēkabpils bērnudārza «Zvaniņš» platība ir 67 reizes mazāka (2330 m2),
  bet Ķekavas bērnudārza «Ieviņa» platība ir 10 reizes mazāka (2645 m2).
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Analizējot bērnudārzu vidējo lielumu pēc audzēkņu skaita (sk. 1. tab.), varam secināt, ka vislielākie 
bērnudārzi ir Pierīgā – Ikšķilē (449), Ulbrokā (396), Lielvārdē (362), Ādažos (320). No citām Latvijas 
daļām izceļas Preiļi (335), Līvāni (317) un Bauska (301). Interesanti, ka tikai 81 apdzīvotajā vietā no 
analīzē ietvertajām 215 vidējais bērnu skaits bērnudārzā pārsniedza 100. Mazākie bērnudārzi bija 
Rēzeknes novadā – Nagļos (18), Rikavā (18), Lipuškos (19), Rogovkā (21).

Tāpat kā bērnudārzu lielums, arī pedagogu noslodze pirmsskolas izglītības iestādēs apdzīvoto vietu 
griezumā bija visai atšķirīga. Vidēji Latvijā tā ir astoņi audzēkņi uz vienu pedagogu, bet lielākajā daļā 
apdzīvoto vietu tā biji krietni mazāka, sākot no četriem audzēkņiem Rankā, un tikai 28 apdzīvotajās vietās 
bija 10 un vairāk audzēkņi uz vienu pedagogu. Kā jau tas bija gaidāms, visnoslogotākie pirmsskolas 
pedagogi bija Pierīgā (Mārupē 13 audzēkņi uz pedagogu) un lielākajās pilsētās, tomēr vērojams arī 
visai liels skaits izņēmumu. Piemēram, nelielajā Kazdangas bērnudārzā (40 audzēkņi; Aizputes nov.) uz 
pedagogu arī bija 13 audzēkņi.

No lielajām un vidējām pilsētām viszemākais pedagogu noslogojums bija Krāslavā (6), Ludzā, 
Ventspilī, Dobelē un Bauskā (visās pa 7), savukārt visaugstākais – Ogrē, Tukumā un Kuldīgā  
(visās pa 10). 
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Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Vispārējās izglītības iestādes

Uzskaites un kartēšanas īpatnības
Vispārizglītojošo skolu tīklam Latvijā ir sarežģīta un sadrumstalota struktūra. Daudzas reorganizācijas, 

kas pēdējos gados veiktas ar mērķi optimizēt skolu tīklu, realizētas tā, ka apvienota ir skolu vadība un 
virkne mazo skolu izzudušas no uzskaites redzesloka, jo pārtapušas par lielāko skolu struktūrvienībām. 
Pētījuma ietvaros mēģinot noskaidrot kvantitatīvos rādītājus par šīm struktūrvienībām, labākajā gadījumā 
ieguvām audzēkņu, bet ne pedagogu skaitu, par citiem rādītājiem nemaz nerunājot. Visaptverošas 
informācijas trūkums ir iemesls, kādēļ skolu filiāles neparādās izstrādātajā kartogrāfiskajā materiālā, 
taču to esamība pieņemta zināšanai, izstrādājot priekšlikumus skolu tīkla optimizācijai.

Uzskatāmības labad neesam kartējuši arī privātās vispārizglītojošās skolas. Tā kā spēkā esošie 
normatīvie akti pēc attiecīgas sertifikācijas ļauj veikt apmācību privāti neatkarīgi no audzēkņu skaita 
(arī tad, ja ir tikai 1 audzēknis), pēdējā laikā dibinās aizvien vairāk privātskolu ar nelielu skaitu skolēnu. 
Ņemot vērā to nelielo īpatsvaru Latvijas skolēnu kopskaitā, izvēlētā pieeja pētījumā ļauj gūt objektīvāku 
priekšstatu par valsts un pašvaldību vispārizglītojošajām skolām.

Skolas esam kartējuši pa apdzīvotajām vietām. Tā kā Latvijā visai bieži skolas nosaukums nesakrīt 
ar apdzīvotās vietas nosaukumu, vai dažkārt pat to nosaukumā minēta cita apdzīvotā vieta, pētījuma 
lietotājiem jāņem vērā, ka kartēs esam centušies korekti norādīt faktisko apdzīvotās vietas nevis skolas 
nosaukumu, izņemot gadījumus, kad apdzīvotā vieta ir saplūdusi ar  blakus esošu lielāko apdzīvoto 
vietu (piemēram, Zvejniekciems – Saulkrasti vai Vālodzes - Ulbroka). Pilnai situācijas ilustrācijai minēsim 
piemēru. Līvu pamatskola, kuras juridiskā adrese uzrādīta Cēsīs, faktiski atrodas Krīvos, bet 7 minūšu 
brauciena attālumā esošajos Līvos atrodas Drabešu pamatskola (paši Drabeši atrodas 6 kilometrus 
tālāk). Vietējās situācijas nepārzinātājiem šādas nesakritības, protams, sarežģī orientāciju.   

Atbilstoši IZM pieejamai informācijai 2014. gada 1. septembrī, pedagogu un skolēnu skaits skolu 
un klašu griezumā pētījumā izvēlēti kā galvenie raksturlielumi, kas izmantoti aprēķiniem par skolotāju 
noslodzi (vidējo skolēnu skaitu uz IZM norādīto pedagogu skaitu konkrētajā izglītības iestādē 2014. g.  
1. septembrī) un vidējo skolēnu skaitu skolā apdzīvoto vietu griezumā, kā arī skolēnu skaitu 1.–6. un  
7.–12. klašu grupās katrā no skolām. Skolēnu skaits visās kartēs attēlots ar apļa diagrammām, to laukumu 
aprēķinot proporcionāli skolēnu skaitam. Šajā pētījumā iekļautajās kartēs pirmo reizi Latvijas vēsturē 
iespējams ieraudzīt attiecīgajā izglītības līmenī izglītojamo precīzu skaitu katrā vispārizglītojošajā skolā. 
Apdzīvotajās vietās ar vairākām izglītības iestādēm katrai izglītības iestādei attiecināts atbilstoša lieluma 
apļa diagrammas sektors, bet tā fona krāsojums norāda attiecīgās izglītības iestādes piederību kādam 
skolu veidam – ģimnāzijām, vidusskolām, pamatskolām vai sākumskolām.

Skolas vecuma bērnu divkārtīga samazināšanās pēdējo 20 gadu laikā novedusi pie skolēnu skaita 
strauja samazinājuma vispārizglītojošajās skolās. Īpaši strauji skolēnu skaits samazinājies migrācijas 
procesu rezultātā iztukšotajos lauku apvidos. Fakts, ka 48% Latvijas skolu mācās tikai 14% skolēnu 
kopskaita, runā pats par sevi. Nepietiekamais skolēnu skaits ir iemesls arī zemajai pedagogu noslodzei.1 
Te jāpiebilst, ka faktiskā pedagogu noslodze ir lielāka, jo daudzi pedagogi strādā nepilnu slodzi vairākās 
skolās, formāli statistikas uzskaitē uzrādoties vairākkārt. Analizējot šo rādītāju apdzīvoto vietu 
griezumā pamatskolām un sākumskolām (sk. 4. tab. un 2. att.), konstatējām, ka tikai atsevišķās pilsētās 
uz pedagogu ir vairāk nekā 10 audzēkņi (Alūksnē un Valmierā 12, Siguldā, Ogrē un Valkā 11). Laukos 
situācija bija pavisam bēdīga – vairumā skolu ir mazāk nekā pieci audzēkņi uz pedagogu, bet dažās 
vietās tikai divi (Ancenē, Bārtā, Cesvainē, Drabešos, Dunavā, Gārsenē, Inešos, Konstantinovā, Lazdonā, 
Prīkuļos, Rudē, Sarkaņos, Skultē, Spuņciemā, Strados, Tilžā, Vandānos, Variešos, Vārkavā, Vecgaiķos) vai 

1 Te gan būtu jāņem vērā, ka izvērtējumā izmantotajā statistikā pedagogu skaitā iekļauti arī skolā strādājošie metodiķi,        
   bibliotekāri, psihologi u.c. speciālisti
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pat viens (Jaunannā, Jaunmuižā). Salīdzinājumam jāmin, ka Eiropas vidējie rādītāji ir 14–15 audzēkņi uz 
pedagogu. 

Analizējot šo pašu rādītāju vidusskolām un ģimnāzijām, kam jau pēc būtības būtu jābūt lielākām par 
pamatskolām, aina bija tikai nedaudz labāka (sk. 6. tab. un 9. att.). Pierīgas ciemos un atsevišķās pilsētās 
uz vienu pedagogu vidēji bija 11 audzēkņi (Ikšķilē un Mārupē 14, Ādažos 13, Ķekavā un Brocēnos 12, 
Baložos, Liepājā, Ogrē, Olainē, Salaspilī, Ulbrokā un Tukumā 11). Diemžēl arī vidusskolu skaitā bija 
daudz skolu, kurās uz katru pedagogu bija mazāk nekā pieci audzēkņi (Murjāņos un Strēlniekos 2, 
Jaunaglonā, Jaungulbenē, Rudzātos un Stalbē 3).

Skolas pēc lieluma atbilstoši IZM iecerei iespēju robežās pakāpeniski nodalīt 1.–6. klašu apmācību 
no 7.–12. klašu apmācības analizējām pēc skolēnu skaita pa klašu grupām. IZM ieceres pamatā ir 
mēģinājums šādā veidā atbrīvot pamatskolas no pašlaik aktuālās fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas 
u.c. speciālo priekšmetu pedagogu noslodzes jautājuma risināšanas, pārceļot šo priekšmetu apmācību 
uz providusskolām un proģimnāzijām. Analizējot skolu izvietojumu pēc lieluma, tāpat ņemti vērā 
IZM uzstādījumi par vēlamo minimālo audzēkņu skaitu pamatskolās (1.–6. klašu grupā vismaz  
150 audzēkņu) un vidusskolās (7.–12. klašu grupā vismaz 400 audzēkņu republikas pilsētu skolās, 
vismaz 300 audzēkņu pārējās vidusskolās).

Analīzes rezultāti liecina, ka vidējais 1.–6. klašu audzēkņu skaits Latvijas skolās bija 140, tātad tikai 
nedaudz zem IZM iecerētā vēlamā minimuma – 150. Tomēr, raugoties apdzīvoto vietu griezumā, situācija 
bija daudz bēdīgāka. Tikai 82 apdzīvotajās vietās no 421, kurās atradās vispārizglītojošās skolas,  
1.–6. klašu audzēkņu vidējais kopskaits pārsniedza 150. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 80% gadījumu 
(nerēķinot Rīgu) skolas bija mazākas nekā vēlams (sk. 3. tab. un 3.–8. att.).

Vidējo rādītāju līmenis faktiski tika nodrošināts ar lielo skolēnu skaitu Pierīgas un atsevišķu reģionālo 
centru skolās. Interesanti, ka Pierīgas skolās 1.–6. klašu audzēkņu vidējais skaits bija ievērojami 
augstāks nekā republikas pilsētās (Mārupē 618, Ķekavā 588, Ikšķilē 568, Piņķos 533, Ogrē un  
Salaspilī 529). No republikas pilsētu skolām vidēji visvairāk 1.–6. klašu audzēkņu bija Jelgavā (515), 
Liepājā (381), Jēkabpilī (367) un Valmierā (296), bet vismazāk – Jūrmalā (200), Ventspilī (268), Rēzeknē 
(279) un Daugavpilī (298).

Analīze par 7.–12. klašu audzēkņiem liecina, ka vidēji katrā no 529 Latvijas skolām attiecīgajā līmenī 
mācījās 103 audzēkņi (vēlamais minimums ārpus republikas pilsētām – 300!). Te gan būtu jāņem vērā 
apstāklis, ka tik zems vidējais rādītājs daļēji izskaidrojams ar 7.–9. klašu pamatskolu audzēkņu klātbūtni 
analīzē ar mērķi iegūt visaptverošu ieskatu par attiecīgajā līmenī apmācāmā skolēnu kontingenta 
izvietojumu. Neraugoties uz šo niansi, zemais audzēkņu skaits ir apliecinājums tam, ka vidējais skolēnu 
skaits skolās valstī kopumā ir tālu no vēlamā (sk. 5. tab. un 10.–15. att.).

Izvirzītajiem minimuma kritērijiem kvalificējās tikai septiņas apdzīvotās vietas – Bauska (662 
audzēkņi), Ogre (598), Sigulda (359), Mārupe (356), Ādaži (331), Dobele (318) un Talsi (316).

Jāatzīmē joprojām nepamatoti lielais vidusskolu skaits republikas pilsētās. Nevienā no tām vidējais 
7.–12. klašu skolēnu skaits nepārsniedza IZM iecerēto minimumu – 400. Vistuvāk šim rādītājam bija 
Valmiera (381) un Jelgava (342), bet citās republikas pilsētās šis rādītājs bija krietni zem vēlamā: Jūrmalā 
132, Rēzeknē 209, Ventspilī 215, Daugavpilī 234, Jēkabpilī 280, Liepājā 285. Pārsvarā tās ir skolas, 
kas būvētas divreiz lielākam skolēnu skaitam un, sarūkot tam, turpina pastāvēt pārmērīgi plašajās 
telpās, attiecīgi arī augot uzturēšanas izmaksām, rēķinot uz vienu audzēkni. Īpaši strauji skolēnu skaits 
samazinājies mazākumtautību skolās, 90. gadu pirmajā pusē daudziem to audzēkņiem kopā ar vecākiem 
atgriežoties etniskajā dzimtenē, bet vēlāk arvien lielākam vecāku skaitam izvēloties bērnus sūtīt latviešu 
skolās, tādējādi nodrošinot tiem veiksmīgāku integrācijas procesu. 
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 Interešu izglītības iestādes un sporta skolas

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no 
vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Visbiežāk interešu izglītība tiek realizēta ārpusstundu nodarbībās 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu ietvaros. Tomēr atsevišķās Latvijas pilsētās interešu izglītība pieejama 
arī bērnu un jauniešu centros ārpus skolas. Lai pilnīgāk raksturotu izglītības pakalpojumu infrastruktūru, 
pētījuma ietvaros, izmantojot IZM sniegto informāciju par 2013./2014. mācību gadu, atsevišķi esam 
kartējuši audzēkņu skaitu un pedagogu noslodzi ārpusskolas interešu izglītības iestādēs (sk. 16. att.). 

Skolēniem tā pieejama 33 Latvijas pilsētās – visos reģionālajos attīstības centros, izņemot Gulbeni, 
kā arī Grobiņā, Aizputē, Staicelē, Aknīstē, Ilūkstē un Zilupē. Vislielākais ārpusskolas interešu izglītībā 
iesaistīto skolēnu skaits bija Rīgā (27 030), Daugavpilī (3494), Ventspilī (2737), Liepājā (2680) un Jelgavā 
(1432). 

Vidējā pedagogu noslodze ārpusskolas interešu izglītībā bija 14 audzēkņi uz pedagogu. Tomēr starp 
atsevišķām pilsētām bija vērojama pat desmitkārtīga atšķirība pedagogu noslodzē – no vidēji pieciem 
audzēkņiem uz pedagogu Balvos līdz 51 audzēknim Daugavpilī.

Tomēr šie dati būtu jāvērtē piesardzīgi, jo atsevišķos gadījumos, pārbaudot IZM sniegto informāciju 
un sazinoties ar jauniešu centriem, izrādījās, ka faktiski tie pastāv kā iestādes tikai “uz papīra”– interešu 
izglītība tiek realizēta skolās, tikai juridiski noformēta atsevišķi (piemēram, Nīgrandes bērnu un jauniešu 
centrs “Augšventa”).

Skolēnu brīvā laika mērķtiecīgā pavadīšanā īpaša loma ir profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Šī 
pētījuma ietvaros atbilstoši darba uzdevumam esam kartējuši tikai IZM pakļautībā esošās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes – sporta skolas (mākslas un mūzikas skolas ir Kultūras ministrijas pārraudzībā).

Sporta skolas Latvijā ir 50 apdzīvotajās vietās. Faktiskais apdzīvoto vietu skaits, kur pieejami sporta 
skolu pakalpojumi, ir vēl lielāks, jo vairākas skolas ir apvienotas, turpinot nodarbības dažādās pilsētās 
(piemēram, Limbažu–Salacgrīvas sporta skola), tomēr informācijas trūkuma dēļ skolu filiāles kartē nav 
uzrādītas (sk. 16. att.).

Vērtējot sporta skolu popularitāti, jāatzīmē, ka visumā Kurzemē un Vidzemē tā ir augstāka nekā 
Latgalē. Piemēram, Liepājas un tai līdzās esošās Grobiņas sporta skolās kopā nodarbojās gandrīz  
3 tūkstoši audzēkņu, bet iedzīvotāju skaita ziņā prāvākajā Daugavpilī kopā ar tai līdzās esošajām Ilūkstes 
un Daugavpils novada (Sventē) sporta skolām – tikai 2 tūkstoši audzēkņu, tātad par trešdaļu mazāk. 
Līdzīga proporcija vērojama arī vairākās citās pilsētās. Tomēr atšķirības audzēkņu skaita proporcijās pret 
iedzīvotāju skaitu mēdz būt arī reģionu ietvaros. Piemēram, Cēsīs sporta skolas audzēkņu skaits (921) 
bija lielāks kā Valmierā (763), kaut iedzīvotāju skaits par trešdaļu mazāks. 

Sporta skolas darbojās ne tikai lielajās un vidējās pilsētās, bet dažviet arī mazpilsētās un pat ciemos, 
tomēr vairākumā gadījumu tās bija skaitliski nelielas (Rugājos 54 audzēkņi, Rojā 81, Staicelē 105, Viļānos 
107; sk. 7. tab.).

Vidēji Latvijā sporta skolās uz vienu pedagogu bija 14 audzēkņi, tomēr audzēkņu skaits uz pedagogu 
dažādās sporta skolās būtiski atšķīrās – no 11 audzēkņiem Rugājos un Preiļos līdz 28 audzēkņiem uz 
pedagogu Talsos. Iespējams, lielās atšķirības skaidrojamas ar sporta skolu specializāciju – jo lielāks 
individuālo sporta veidu īpatsvars, jo mazāks audzēkņu skaits uz pedagogu, bet, pieaugot komandu 
sporta veidu īpatsvaram, aug arī audzēkņu skaits uz pedagogu.



25         

16. att.



26         

17. att.



27         

18. att.



28         

19. att.



29         

20. att.



30         

21. att.



31         

22. att.



32         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Sporta objekti

Uzskaites un kartēšanas īpatnības
Latvijā ir vairāk nekā 3000 sporta objektu, ko apsaimnieko gan valsts un pašvaldību, gan nevalstiskās 

organizācijas un privātuzņēmēji. Sadrumstalotā pārvaldes struktūra apgrūtina aktualizētas informācijas 
centralizētu ieguvi par sporta objektiem. Visapjomīgākā datu bāze – Sporta bāzu reģistrs1 izveidota 
IZM paspārnē. Tajā atrodami ieraksti par 78 veidu 2974 sporta objektiem, tomēr, iepazīstoties ar šo 
datu bāzi sīkāk, pārliecinājāmies, ka par daudziem nozīmīgiem, īpaši pēdējos gados uzbūvētiem sporta 
objektiem informācija nav iekļauta. Skaidrojot iemeslus, pārliecinājāmies, ka, lai arī ir izveidota sistēma2, 
kas ļauj un arī uzliek par pienākumu regulāri atjaunot informāciju Sporta bāzu reģistrā, centralizēti šim 
procesam netiek sekots un šī informācija pietiekamā mērā netiek analizēta3. 

Lai risinātu minēto problēmu un gūtu pilnīgāku priekšstatu par esošo sporta infrastruktūru, papildu 
informāciju meklējām galvenokārt pašvaldību, sporta centru un federāciju mājaslapās, kā arī sazinoties 
ar attiecīgo objektu apsaimniekotājiem vai attīstītājiem, tādējādi vairāk uzzinot arī par būvējamiem 
objektiem. 

Otra problēma, ko pētnieciskos nolūkos nācās risināt, bija sporta objektu klasifikācijas jautājums. Kā 
noskaidrojām, konsultējoties ar nozares speciālistiem, vienīgais veids, kā atsevišķi sporta objekti tiek 
izcelti, ir piešķirot tiem Nacionālās sporta bāzes statusu4. Latvijā tāds ir 33 objektiem (30 bāzēs) no 
3000 – tātad 1 procents. Lai arī šis skaitlis ir neliels un lielāko daļu šajā sarakstā iekļauto objektu tiešām 
varētu uzskatīt par nozīmīgiem valstij kopumā vai attiecīgajam sporta veidam starptautiskajā līmenī, 
tomēr Nacionālās bāzes statuss piešķirts arī, piemēram, SIA “Profitness” sporta un atpūtas centram 
“Sportima” (Purvciemā). Neskaidrie atlases kritēriji un nelielais izcelto sporta objektu skaits bija iemesls, 
kādēļ pētījuma veicējiem, nepretendējot uz absolūtu patiesību, nācās izstrādāt savu klasifikāciju, lai 
izceltu nozīmīgākos Latvijas sporta objektus. 

Vispirms, apvienojot radniecīgos sporta veidus un objektus, salīdzinājumā ar sporta bāzu reģistru 
trīskārt tika samazināts sporta objektu veidu skaits, kas tālāk kartē jau tika attēloti ar attiecīgas krāsas 
kvadrātiem. Tas darīts, lai uzlabotu kartes lasāmību, jo pārlieku sarežģīta apzīmējumu struktūra un 
krāsainība apgrūtina informācijas uztveri. Ar četrreiz lielākiem attiecīgas krāsas kvadrātiem tika izcelti šādi 
objekti: no atklātajiem sporta spēļu laukumiem – stadioni (izņemot sliktā stāvoklī esošos, bet ieskaitot 
labi uzturētos futbola laukumus ar sintētisko segumu), no sporta spēļu zālēm – multifunkcionālās sporta 
halles ar vismaz 1500 kvadrātmetru platību, no hokeja laukumiem un slidotavām – ledus halles, no 
peldbaseiniem – slēgtie peldbaseini ar vismaz 25 m gariem peldēšanas celiņiem, no tenisa laukumiem – 
vismaz četri vienkopus izvietoti (zem viena jumta vai vienā bāzē), no citiem objektiem – visi ar nacionālās 
sporta bāzes statusu. Tāpat atsevišķi izcelti būvējamie sporta objekti, kā arī peldbaseini, kas nedarbojas.

Atbilstoši šādai metodikai izstrādātā pētījumā iekļautā karte uzskatāma par pirmo Latvijā, kurā tik 
detalizētā veidā aplūkojama informācija par valstī ārpus Rīgas esošo sporta objektu izvietojumu.

Sporta objekti ir daudzskaitlīgākā uz izglītības pakalpojumiem attiecināmā objektu kategorija. 
Lielākā daļa no tiem arī atrodas izglītības iestāžu pārraudzībā. 

1 http://sportaregistrs.lv/
2 http://likumi.lv/doc.php?id=204328
3 Atbilstoši IZM Sporta departamenta sniegtajām ziņām, informācijas analīzei nepietiekot kapacitātes
4 Pēc IZM sniegtās informācijas, 2015.g. paredzēts izstrādāt jaunu koncepciju, kurā paredzēts ietvert arī normatīvo        
  regulējumu sporta bāzu klasifikācijai pēc nozīmes (nacionālās, reģionālās un vietējās).
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2012. gadā Latvijā darbojās aptuveni 100 nevalstisko sporta organizāciju (t. sk. 88 Sporta likumā 
noteiktā kārtībā atzītas sporta federācijas).5

Tradicionāli aktīvas sporta jomā bijušas pašvaldības, kas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 
un IZM pēdējo gadu laikā veiksmīgi realizējušas desmitiem jaunu sporta objektu projektu ne tikai 
lielajās pilsētās, bet arī nelielajos novadu centros, kā Mālpilī – sporta halle un peldbaseins, Koknesē – 
sporta halle un peldbaseins, Salaspilī – stadions un sporta halle, Madonā un Priekulē – sporta halles utt. 
Daudzviet tie ir ievērojamākie sabiedriskie objekti, kas uzbūvēti pēdējo gadu laikā.

Vislielākā sporta objektu koncentrācija vērojama republikas pilsētās. Rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, 
pozitīvi izceļas Ventspils un Valmiera, kur uzbūvēts daudz mūsdienīgu objektu un sporta infrastruktūra 
ir ļoti labā līmenī (sk. 17.–22. att.). Ventspilī nozīmīgo sporta objektu ir vairāk nekā, piemēram, par to 
krietni lielākajā Liepājā, Jelgavā vai Jūrmalā. Tikai Rīga un Daugavpils var lepoties ar vēl plašāku nozīmīgo 
sporta objektu klāstu. Zīmīgi, ka Daugavpilī ir seši standarta (25m) slēgtie peldbaseini, bet Liepājā, kas 
ir tikai nedaudz mazāka – tikai trīs. Sliktākā situācija no republikas pilsētām ir Jēkabpilī un Rēzeknē, 
kurās nav nedz ledus halles, nedz multifunkcionālas sporta halles. Rēzeknē gan 2014. gadā Olimpiskā 
centra ietvaros uzbūvēts jauns futbola laukums ar mākslīgo segumu un tiek plānota arī ledus arēnas 
būve, bet Jēkabpilī 2014. gadā ekspluatācijā nodots jauns peldbaseins. Te gan jāpiebilst, ka līdzekļu 
trūkuma dēļ aizvērts līdz tam izmantotais un 2005. gadā kapitāli izremontētais Salas peldbaseins, kas 
atradās tikai 5 km attālumā no Jēkabpils.

No 21 attīstības centra neviens nozīmīgs sporta objekts nav tikai Līvānos un Alūksnē. Darba 
kārtībā esoša stadiona nav arī Cēsīm (rekonstrukcija tiek plānota, toties ir pieejams stadions līdzās 
esošajos Priekuļos – 4 km) un Saldum (ir pieejams līdzās esošajos Brocēnos – 6 km un Druvā – 3 km), 
bet peldbaseinu (izņemot atklātos un nestandarta) nav vai tie līdzekļu trūkuma dēļ slēgti – Kuldīgā 
(nedarbojas), Gulbenē (nedarbojas), Madonā, Krāslavā, Ludzā, Preiļos (nedarbojas), Valkā, Smiltenē, 
Limbažos, Cēsīs (ir līdzās – Priekuļos), Tukumā (plāno būvēt), Talsos. Pašlaik notiek peldbaseinu būve 
Siguldā un Bauskā. Jāatzīmē, ka peldbaseini pieejami vairākās vietās ārpus attīstības centriem (bez jau 
minētajiem arī Inčukalnā, Raganā, Piņķos, Olainē, Ulbrokā, Ādažos). 

Laukos sporta objekti pārsvarā koncentrēti ap izglītības iestādēm, lielākajā daļā no kurām ir arī 
sporta spēļu zāles, bet mazajās skolās, īpaši Latgalē – vispārējās fiziskās sagatavotības zāles. Atsevišķos 
gadījumos kartē tās attēlotas pie sporta spēļu zālēm (gadījumos, kad bija pieejama informācija par to 
izmantošanu arī sporta spēlēm). Vairākumā gadījumu pie skolām izvietoti arī viens vai vairāki atklātie 
sporta laukumi. Lielākajās apdzīvotajās vietās tādi sastopami arī dzīvojamos masīvos, taču liela daļa no 
tiem bija slikti uzturēti un tikai pēdējā desmitgadē, pieaugot pašvaldību rocībai, aizvien biežāk arī tie 
tiek labiekārtoti un aprīkoti ar mūsdienīgu sporta inventāru.

Gandrīz visā valsts teritorijā sastopami arī atsevišķu entuziastu veidoti sporta objekti, kam pārsvarā ir 
lokāls raksturs un tie neparādās oficiālās informācijas avotos. To vidū ir gan hokeja laukumi un slidotavas, 
gan slēpošanas trases, gan auto un mototrases u.c. objekti. 

5 Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Aktualitates/2013/IZM  
  Pamn_231013_sports.doc
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Speciālās un korekcijas izglītības iestādes

Speciālās izglītības pakalpojumi domāti personām ar speciālām vajadzībām un veselības 
traucējumiem. 

Speciālo izglītības iestāžu izvietojums Latvijā ievērojami atšķiras no pārējo izglītības iestāžu 
izvietojuma, kas lielākā vai mazākā mērā atkārto apdzīvojumu. Speciālo izglītības iestāžu izvietojuma 
gadījumā noteicošā bijusi pakalpojuma specifika un tradīcijas. 

Pētījuma ietvaros esam kartējuši speciālās izglītības iestādes atbilstoši to tipam, norādot katrai no 
tām audzēkņu skaitu (sk. 23. att.).

Kaut arī audzēkņu skaita ziņā arī speciālajām izglītības iestādēm vadošā ir Rīga (2370 audzēkņu 
2014. g. 1. septembrī), pārējo centru secība ir pilnīgi citādāka – Rēzekne (705 audzēkņi kopā ar līdzās 
esošajām Maltas, Vecružinas un Adamovas pamatskolām), Daugavpils (668 kopā ar Raudas un Medumu 
pamatskolām) un Cēsis (513 kopā ar iestādēm Bērzkrogā, Spārē, Raiskumā un Vaidavā). Atšķirībā no 
pārējiem centriem, kur dominē speciālās pamatskolas un speciālās pirmsskolas iestādes, Cēsu apkārtnē 
lielākās ir internātskolas–rehabilitācijas centri. Tādas Latvijā ir tikai sešas (vēl ir Suntažos, Upeslejās, 
Rudbāržos un Rīgā). Trijās vietās – Pelčos (pie Kuldīgas), Bormaņos (pie Kokneses) un Rīgā – atrodas 
internātskolas–attīstības centri. Speciālās vidusskolas–attīstības centri ir tikai Rīgā (divas bērniem ar 
redzes un dzirdes traucējumiem) un Valmierā (vājdzirdīgajiem bērniem). 

Ļoti lielas atšķirības vērojamas speciālo izglītības iestāžu lielumā pēc audzēkņu skaita. Speciālajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm tas svārstās amplitūdā no 25 līdz 151 Rīgā un no 33 (Brencos pie Alūksnes) 
līdz 167 (Rēzeknē) pārējā Latvijas teritorijā. 

No speciālajām pamatskolām vismazāk audzēkņu ir Mazirbē (17), Vaidavā (20), Baltinavā (29), 
Rubā (32), bet visvairāk – atsevišķās skolās Rīgā (321), Daugavpilī (225), Liepājā (203), Jelgavā (182) un 
Rēzeknē (159).

Sociālās korekcijas izglītības iestāde izpilda vispārējās izglītības iestādes funkciju, veicot pedagoģisko 
darbu, īstenojot sociālās korekcijas izglītības programmas un nodrošinot obligātās vispārējās 
pamatizglītības ieguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti. Sociālās korekcijas izglītības programma 
paredz organizēt audzēkņu vērtībizglītību un sagatavošanu sociālajai reintegrācijai. Nepilngadīgiem 
likumpārkāpējiem tā sniedz tādas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. 
Nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem ir iespēja apgūt arī aroda prasmes. Svarīgs sociālās korekcijas 
izglītības iestādes uzdevums ir gādāt par audzēkņu veselības nostiprināšanu un, ja nepieciešams, 
nodrošināt ārstēšanu no alkoholisma, narkomānijas, toksikomānijas u.c. slimībām1.

Vienīgā sociālās korekcijas izglītības iestāde Latvijā darbojas Naukšēnos un tajā ir 23 audzēkņi.

1 http://izm.izm.gov.lv/nozares–politika/izglitiba/vispareja–izglitiba/social–pedag–korekcija.html
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Profesionālās izglītības iestādes

Gan profesionālo izglītības iestāžu skaits, gan audzēkņu skaits tajās pēdējo 10 gadu laikā ievērojami 
sarucis. 2014. gadā tajās mācījās gandrīz 30 tūkstoši audzēkņu (ieskaitot koledžu audzēkņus 
profesionālajās mācību programmās). 37% visu audzēkņu mācījās Rīgā (11 tūkstoši; sk. 24.-25. att.), tai 
seko Daugavpils (3499), Liepāja (1724), Jelgava (1416), Rēzekne (1081), Ogre (1058), Priekuļi (869) un 
Ventspils (786). 

Vidējo profesionālo izglītību Latvijā apgūst galvenokārt profesionālās izglītības kompetences 
centros, profesionālajās vidusskolās un koledžās. Latvijā vēl darbojas arī trīs arodizglītības iestādes 
(Rīgā, Alsviķos un Vānē), kur profesiju iegūst papildus pamatizglītībai.

Daļa skolēnu profesionālo izglītību apgūst arī vispārizglītojošajās (piemēram, Bebrenē, Vecbebros un 
Zaļeniekos) un speciālajās skolās, kur paralēli vispārizglītojošajām un speciālajām mācību programmām 
tiek piedāvātas arī  profesionālās izglītības programmas. Šīs mācību iestādes pētījumā analizētas un 
kartētas kopā ar pārējām vispārizglītojošajām un speciālajām mācību iestādēm. 

Tāpat kā citas izglītības iestādes, arī profesionālās kartētas atbilstoši to reālajai atrašanās vietai. 
Piemēram, Skrundas profesionālā vidusskola nekad nav atradusies Skrundas pilsētā, bet 6 km no tās 
pretējā Ventas krastā – Pumpuros, bet Ogres tehnikums, lai arī formāli atrodas Ikšķiles novadā, faktiski 
atrodas Ogrē, jeb precīzāk Jaunogrē, lai gan pasta adrese ir Tīnūžu pagasta Aizupes. Minētā ačgārnība 
ieviesusies padomju laikā, kad tehnikums ar nolūku būvēts Ogres pilsētas Tīnūžu ielas pretējā – “lauku” 
pusē, jo lauku skolotājiem pienācās dažādi sociālie atvieglojumi (“malkas nauda” u.c.). Taču tas, protams, 
maz ietekmējis faktu, ka tehnikuma audzēkņi un pedagogi allaž izmantojuši Ogres infrastruktūru. 

Kopš 2010. gada īstenojot profesionālās izglītības iestāžu optimizāciju1, mazākās profesionālās 
izglītības iestādes tiek apvienotas ar lielākajām. Atsevišķos gadījumos tās pārņem pašvaldības, bet 
daudzviet audzēkņu trūkuma dēļ tās tiek slēgtas. 

Lielākais uzsvars profesionālajā izglītībā tiek likts uz kompetences centru attīstību. Atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1442 Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu var 
piešķirt izglītības iestādei, kurā profesionālo vidējo izglītību iegūst ne mazāk kā 500 izglītojamo (Rīgā –  
ne mazāk kā 800), bet attiecībā uz Kultūras ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm kvantitatīvie 
kritēriji ir sekojoši: ne mazāk par 300 izglītojamiem – profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā apgūst 
mākslas un dizaina izglītības programmas; ne mazāk par 200 izglītojamiem – profesionālās vidējās 
izglītības iestādē, kurā apgūst mūzikas un skatuves mākslas izglītības programmas un ne mazāk par  
300 izglītojamiem – profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā apgūst starpnozaru izglītības 
programmas. Lai iegūtu PIKC statusu izglītības iestādei jāatbilst arī virknei citu kritēriju. Piemēram, pēdējo 
divu mācību gadu laikā nepietiekama mācību sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu 
vai nepareizas karjeras izvēles dēļ ir atskaitīti ne vairāk kā astoņi procenti no izglītojamiem, kuri uzsākuši 
mācības attiecīgajā izglītības iestādē (vidējais rādītājs Latvijā bija 13%), vai pēdējo divu mācību gadu 
laikā ne mazāk kā sešdesmit procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, vērtējums 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm. 

Latvijā 2015.g. sākumā darbojās 15 profesionālās izglītības kompetences centri. Nereti kompetences 
centru audzēkņu apmācība tiek organizēta struktūrvienībās, kas ar vietējo pašvaldību atbalstu 
izveidotas bijušajās profesionālajās izglītības iestādēs. Piemēram, 382 no Rīgas Valsts tehnikuma 2273 
audzēkņiem mācās Laidzē (134), Limbažos (128), Balvos (71) un Krāslavā (49; kartētas  tikai iepriekš 
uzskaitītās struktūrvienības, jo informāciju par tām tika iegūta individuālā kārtā, bet pārējā informācija – 

 
1 Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. –2015.gadam http://izm.izm.gov.lv/upload_file/ 
  Izglitiba/Profesionala_izglitiba/IZMPam_231209_TA4628.pdf
2 http://likumi.lv/doc.php?id=255589
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centralizēti no IZM). Piemēram, Balvos izdevumus par struktūrvienības telpu uzturēšanu no sava budžeta 
sedz pašvaldība, un  tehnikumam tās uzturēšana nerada papildu slogu. Tomēr, cik ekonomiski pamatota 
būtu šādas struktūrvienības uzturēšana, ja summētu visus tās uzturēšanā ieguldītos līdzekļus un izdalītu 
ar audzēkņu skaitu, kā arī vērtētu, cik kvalitatīva ir izglītība, ko audzēkņiem spēj sniegt nelielajās filiālēs, 
to acīmredzot neviens nav vērtējis.

Pētījuma gaitā tika vērtēta arī profesionālo izglītības iestāžu pedagogu noslodze. Diemžēl informācija 
par pedagogu skaitu bija pieejama tikai par 2013./2014.mācību gadu (izņemot koledžas, par kurām šāda 
informācija nebija pieejama), bet audzēkņu skaits ņemts no operatīvajiem datiem uz 2014.g. 1. septembri. 
Tāpat nebija iespējams iegūt informāciju par pedagogu skaitu izglītības iestāžu struktūrvienībās, tāpēc 
pētījumā atsevišķi tās nav kartētas, izņemot Viduslatgales Profesionālās vidusskolas gadījumu, kur 
skola sadalīta divās visai līdzvērtīgās daļās - Višķu un Jaunaglonas, un abām dots vidējais rādītājs. Līdz 
ar to iegūtos aprēķinus par pedagogu noslodzi nevar uzskatīt par pilnīgi precīziem, tomēr tie sniedz 
priekšstatu par situāciju kopumā. Vidēji Latvijā slodze bija 10 audzēkņi uz pedagogu, kas ir divreiz 
vairāk nekā vispārizglītojošajās skolās. Jāatzīmē, ka, salīdzinot profesionālo izglītības iestāžu pedagogu 
noslodzi apdzīvoto vietu griezumā, vērojamas visai ievērojamas atšķirības – no pieciem audzēkņiem uz 
pedagogu Cēsīs līdz 17 audzēkņiem Rankā un 16 Cīravā. Zema pedagogu noslodze pamatā vērojama 
nelielajās skolās. Piemēram, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā uz 74 pedagogiem ir tikai 43 audzēkņi 
(0,6 audzēkņi uz pedagogu). 

Lielajās pilsētās visnoslogotākie profesionālo skolu pedagogi ir Daugavpilī (13 audzēkņi uz pedagogu) 
un Rīgā (11), bet vismazāk noslogotie – Rēzeknē (6), Valmierā (8) un Liepājā (8). 

Kā jau minēts, vidējo profesionālo izglītību 3739 skolēni iegūst arī koledžās, lielākās no kurām atrodas 
Rīgā. Lielākā koledža ārpus Rīgas pēc audzēkņu skaita ir Malnavā (377 audzēkņi), tai seko Jēkabpils (299), 
Liepāja (274) un Olaine (231). Vismazākais audzēkņu skaits bija Daugavpils medicīnas koledžā (54)
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Augstskolas

Pasaules kontekstā Latvija vienmēr lepojusies ar labi izglītotiem iedzīvotājiem. Agrāk valsts izglītības 
līmeni raksturoja lasītpratēju īpatsvars, bet tagad attīstītākās valstis (OECD) mēdz salīdzināt pēc augstākās 
(terciārās) izglītības īpatsvara iedzīvotājiem darbspējas vecumā (15–64 gadi)1. Pasaules līderes ir Kanāda 
(51%), Izraēla (46%) un Japāna (45%). Pēc pēdējās (2011. g.) tautskaites rezultātiem, aprēķinot Latvijai 
šo īpatsvaru starp nodarbinātajiem iedzīvotājiem2, iegūstam 34,5%, kas visumā uzskatāms par augstu 
rādītāju (salīdzinājumam Igaunijā 36%).

 
Studentu skaita ziņā Latvija vienmēr ieņēmusi stabilu vietu starp attīstītajām pasaules valstīm, tomēr 

kā satraucošs jāvērtē fakts, ka mūsu valstī šis rādītājs pasliktinās, jo īpaši salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. 
Pasaules banka ik gadu aprēķina rādītāju, kur kopējais studentu skaits augstākajā izglītībā neatkarīgi 
no vecuma izteikts procentos no kopējā iedzīvotāju skaita piecu gadu vecuma grupā pēc vidusskolas 
beigšanas3. 2010. gadā Latvijā šis rādītājs bija 71%, bet 2012. gadā – jau 65% salīdzinājumā ar  
77% Igaunijā un 74% Lietuvā. Situācijas pasliktināšanās galvenokārt skaidrojama ar demogrāfiskajām 
īpatnībām – augstskolās mācās 90. gadu vidū dzimušie, kuru skaits ir ievērojami mazāks nekā “Atmodas” 
laikā dzimušo), kā arī ekonomiskās krīzes ietekmi, tomēr šādas īpatnības raksturīgas arī Lietuvai un 
Igaunijai. 

Arī pēc dažādiem reitingiem salīdzinot mūsu augstskolu sniegumu starptautiskā mērogā, aina nav 
Latvijai iepriecinoša. No Latvijas augstskolu pārstāvjiem daudz dzirdēts par šo reitingu neobjektivitāti, 
tāpēc, lai pētījumā tomēr gūtu kaut kādu priekšstatu par mūsu augstskolu līmeni, savstarpēji salīdzinājām 
tikai Baltijas valstu augstskolu novērtējumu divos no populārākajiem augstskolu reitingiem – QS World 
University Ranking4 un Webometrics5. 

QS World University Ranking 3000 pasaules vadošās augstskolas vērtē pēc ļoti dažādiem kritērijiem 
(t. sk. atsauksmes par absolventiem no globālajiem darba devējiem), no kuriem galvenais (40 %) ir 
akadēmiskā reputācija. Webometrics, arī izmantojot visai sarežģītu metodoloģiju, pēc atpazīstamības 
interneta vidē vērtē 22 000 pasaules augstskolas.

Baltijas vadošo augstskolu novērtējums bija šāds: Tartu universitāte – 379. (QS World University 
Ranking) un 376. (Webometrics), Viļņas universitāte – attiecīgi 551.–600. un 644., Tallinas Tehnoloģiju 
universitāte – 501.–550. un 849., Latvijas universitāte – 700.–800. un 929. Webometrics sarakstā 
bija iekļautas arī citas Latvijas vadošās augstskolas – Rīgas Tehniskā universitāte (1505.), Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (2939.), Rīgas Stradiņa universitāte (3545.) u.c.

Salīdzinot vidējo reitingu četrām vadošajām augstskolām katrā no Baltijas valstīm pēc Webometrics, 
Igaunijā tas bija – 1008, Lietuvā – 1337, bet Latvijā tikai 2230. 

2013./2014. mācību gadā Latvijā darbojās 17 valsts augstskolas, 16 juridisko personu dibinātas 
augstskolas un trīs ārvalstu augstskolu filiāles. Atbilstoši spēkā esošajai kartībai augstākās mācību 
iestādes statusam atbilst arī 17 valsts koledžas un astoņas juridisko personu dibinātās koledžas. Tātad 
kopā Latvijā darbojās 61 augstākā mācību iestāde. Studentu kopskaits tajās bija 89,7 tūkstoši (65% 
valsts augstskolās, 20,6% privātajās, 7,8% valsts koledžās, 6,4% privātajās koledžās un 0,2% ārvalstu 

1 http://www.oecd.org/edu/eag2013%20%28eng%29––FINAL%2020%20June%202013.pdf
2 http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas–datubazes–28270.html
3 http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR/countries
4 http://www.topuniversities.com/university–rankings/world–university–rankings/2013#sorting=rank+region=+country=+    
   faculty=+stars=false+search=
5 http://www.webometrics.info/
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augstskolu filiālēs). 70,5 tūkstoši jeb 78,7% studentu mācījās Rīgā, 4893 – Jelgavā, 3648 – Daugavpilī, 
3200 – Liepājā, 2200 – Rēzeknē, 1152 – Jūrmalā, 1064 – Valmierā un 989 – Ventspilī. Citās Latvijas vietās 
izvietotajās augstskolu filiālēs, koledžās un to filiālēs studēja mazāk nekā 500 studentu – Jēkabpilī 458, 
Malnavā 335, Cēsīs 326, Ozolniekos 157, Kuldīgā 130, Alūksnē 118, Olainē 113, Tukumā 101, kā arī 
vēl astoņās apdzīvotajās vietās (sk. 26. att.). Valsts augstskolas izvietotas septiņās Latvijas pilsētās, bet 
valsts koledžas – astoņās apdzīvotajās vietās. Trīspadsmit apdzīvotajās vietās darbojās tikai augstskolu 
un koledžu filiāles, mazākās no kurām – Kandavā (16 studenti), Gulbenē (18), Laidzē (19), Priekuļos (20) 
un Smiltenē (27).

Jāatzīmē, ka vairāk nekā puse Latvijas studentu mācījās piecās lielākajās augstskolās (46,2 tūkstoši), 
četras no kurām ir valsts (LU 15 100 studentu, RTU 14 891, Rīgas Stradiņa universitātē 7096, LLU 4778) 
un tikai viena – privātā augstskola (Biznesa augstskola Turība – 4348 studenti).

Studentu skaits diemžēl bija vienīgais kvantitatīvais rādītājs, ko pētījuma gaitā centralizēti izdevās 
iegūt par visām augstskolām un to filiālēm. Finanšu rādītāji vai telpu platība netiek publiskoti, bet, 
piemēram, pasniedzēju noslodzi aprēķināt traucē gan augstskolās bieži piekoptā prakse izmantot 
vieslektorus, gan pilnīgs informācijas trūkums par filiāļu darbību.
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2. Priekšlikumi izglītības pakalpojumu pieejamības  
uzlabojumiem un perspektīvajam izglītības  
pakalpojumu teritoriālajam izvietojumam 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam1 norādītajam pirmsskolas un 
sākumskolas izglītība ir jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai. Tajā pašā laikā valsts interesēs būtu 
skaidri norādīt, kādu summu uz vienu pirmsskolas audzēkni no nodokļu maksātāju naudas – gan valsts, 
gan pašvaldību budžeta – tā var atļauties tērēt. 

Pētījuma ietvaros nebija iespējams centralizēti iepazīties ar visaptverošu informāciju par pirmsskolas 
izglītības iestāžu patiesajām izmaksām dažādo finansējuma avotu dēļ. Tomēr ievērojamās atšķirības 
bērnudārzu audzēkņu skaitā un pedagogu noslodzē liecina, ka arī izmaksas uz vienu audzēkni, visticamāk, 
arī ir visai atšķirīgas. Parasti tas tiek skaidrots ar pašvaldību dažādo rocību, tomēr, ņemot vērā, ka liela 
daļa pašvaldību nepietiekamo nodokļu ieņēmumu dēļ papildfinansējumu saņem no Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda, šo līdzekļu izlietojumā, arī dotējot izglītības iestādes, būtu jāievēro vienoti limiti, 
kam jāizriet no šo iestāžu darbības efektivitātes. Šiem limitiem nākotnē būtu jākļūst par noteicošo 
faktoru, vērtējot konkrēto pašvaldību pārraudzībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu nākotnes 
perspektīvas.

Atbilstoši demogrāfijas prognozēm laika posmā līdz 2030. gadam nav sagaidāmas ievērojamas 
svārstības bērnu kopskaitā Latvijā, bet migrācijas rezultātā tikai Pierīgā bērnu skaits turpinās pieaugt, 
pretstatā bērnu skaita samazinājumam pārējā Latvijas teritorijā. Līdz ar to nav pamata prognozēm 
par bērnudārza audzēkņu kontingenta ievērojamu pieaugumu nākotnē. Vienīgais arguments par 
labu apgalvojumam par nepietiekamo bērnudārzu skaitu ir rindas uz vietām atsevišķu pašvaldību 
bērnudārzos, taču arī tām pēdējo gadu laikā bijusi tendence strauji sarukt. Piemēram, Rīgā 2013. gadā 
rinda samazinājusies par 1440 vietām, vēl paliekot 2250 gaidītājiem uz vietām pašvaldības bērnudārzos2. 

Pierīgā kā vienīgajā demogrāfiski augošajā Latvijas daļā bērnudārzu kapacitātes jautājums būtu 
jārisina pašvaldību sadarbībā ar privātuzņēmējiem, kooperējoties ar Rīgas pašvaldību, rekonstruējot 
esošos bērnudārzus un atsevišķos gadījumos – būvējot jaunus, kā tas nesen noticis Siguldā un Ķemeros.

Īpaši svarīga būtu Pierīgas pašvaldību sadarbība ar Rīgu, tām veicot līdzmaksājumus galvaspilsētas 
bērnudārzos. Rīgā ir ievērojams bērnudārzu kapacitātes potenciāls, taču, sarūkot iedzīvotāju skaitam, 
varētu rasties problēmas ar to aizpildījumu. Jāņem vērā arī tas, ka daudziem Pierīgas bērnu vecākiem 
darbavieta atrodas Rīgā.

Pārējā Latvijas teritorijā, samazinoties bērnu skaitam, būtu jādomā par esošā bērnudārzu tīkla 
racionālāku izmantošanu, tos apvienojot, kur iespējams, ar sākumskolām, kā tas daudzviet ir darīts 
arī līdz šim, bet, kur bērnu skaits pārāk mazs, pašvaldības līmenī iespēju robežās risināt jautājumu par 
bērnu centralizētu nogādāšanu tuvākajā pirmsskolas izglītības iestādē.

1 http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406
2 Lēvalde V., Vaivare L. Gaida, ka rindas izzudīs. Dienas Bizness 19.02.2014. 
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Vispārējās izglītības iestādes
 

Latvija ir viena no visretāk apdzīvotajām Eiropas valstīm. Šis arguments ir viens no visbiežāk 
dzirdētajiem, ko mazo skolu aizstāvji min, lai pamatotu nepieciešamību saglabāt esošo skolu tīklu, kaut 
skolotāju noslodze ir trīskārt mazāka nekā vidēji Eiropā1. Jāatzīmē, ka vairākās Eiropas valstīs apdzīvojums 
ir vēl ievērojami mazāks nekā Latvijā (31 cilvēks uz kvadrātkilometru) – Īslandē (3), Norvēģijā (17), Somijā 
(18), Zviedrijā (24) un pat kaimiņos esošajā Igaunijā (30)2. Arī iedzīvotāju aizplūšana uz lielpilsētām ir 
raksturīga visām minētajām valstīm. Tomēr tas nav kavējis, piemēram, kaimiņvalsti Igauniju ķerties pie 
nepopulārās skolu tīkla reformas jau 2005. gadā, kā rezultātā jau tagad skolotāju noslodze ir divreiz 
lielāka nekā Latvijā un arī atalgojums attiecīgi augstāks. Arī jaunākie skolēnu sasniegumu starptautiskā 
mērījuma PISAS rezultāti liecina, ka Igaunijas 15 gadus vecie skolēni ir sestie labākie dabaszinātņu 
apguvēji pasaulē, atpaliekot tikai no Āzijas valstīm un Somijas, bet Latvijas jaunieši bija tikai 25. vietā. 
Gandrīz tāda paša līmeņa sasniegumi igauņiem ir matemātikā un lasītprasmē3. Lai gan skolu tīkla 
reforma, stiprinot ģimnāzijas un pārveidojot mazās vidusskolas par pamatskolām, Igaunijā vēl turpinās, 
pretēji reformas oponentu izteiktajām bažām jau paveiktais, visticamāk, tomēr ir veicinājis kaimiņzemes 
izglītības sistēmas konkurētspēju starptautiskā līmenī. 

Skolu pieejamības jautājumu Igaunijā, līdzīgi kā Latvijā, vecākiem palīdz risināt pašvaldības ar skolēnu 
autobusu palīdzību, un, kā liecina analīze, vairākumā gadījumu arī Latvijā pēc skolu tīkla optimizācijas 
skolas atrastos 25 minūšu sasniedzamības rādiusā (sk. 4.–8.,11.–15. un 27.-28. att.). 

Tomēr pavisam noteikti daudzviet skolu tīkla optimizācija būs jāveic, pieskaņojot esošos vai arī 
veidojot jaunus sabiedriskā autotransporta maršrutus. Reizē ar izglītības pakalpojumu tīkla optimizāciju 
Latvijā, tāpat kā Igaunijā, būtu jāveic mērķtiecīga ceļu asfaltēšana, nodrošinot nomaļo pagastu centriem 
kvalitatīvu autoceļu savienojumu ar reģionālajiem centriem.

Vēl viens arguments, kas bieži tiek minēts, lai kārtējo reizi atliktu skolu tīkla reformu, ir draudošais 
bezdarbs un rosības apsīkums konkrētajā pagastā skolas slēgšanas gadījumā. Šī argumenta paudēji gan 
aizmirst vienkāršo patiesību, ka darbavietas, kas tiek uzturētas par nodokļu maksātāju naudu budžeta 
iestādēs, nav tautsaimniecības dzinējspēks. Tās var pastāvēt tikai tad, ja tautsaimniecībā pietiekamā 
apmērā tiek radīta pievienotā vērtība un nodokļu ieņēmumi ir atbilstoši, lai apmierinātu sabiedrības 
vajadzības, to skaitā izglītības jomā. Fakts, ka pagastā lielākais darba devējs ir pašvaldība, norāda uz 
šīs teritorijas nespēju sevi uzturēt, tāpēc pārdomāta un racionāla saimniekošana šādās teritorijās būtu 
īpaši svarīga. Jārēķinās, ka brīvā tirgus apstākļos iedzīvotāju migrācija no reģioniem, kur nav pieejamas 
labi apmaksātas darbavietas ir pašsaprotama, un tā turpināsies, kamēr iedzīvotāju ienākumu līmenis 
netuvosies Eiropas vidējiem rādītājiem. Savukārt šī mērķa sasniegšanai nav citas alternatīvas, kā 
turpināt celt tautsaimniecības efektivitāti, gan attīstot nozares ar augstāku pievienoto vērtību, gan 
ieviešot modernās tehnoloģijas ceļot darba ražīgumu (radot pamatu arī algu celšanai) tradicionālajās 
saimniecības nozarēs, vienlaikus padarot efektīvāku arī valsts pārvaldi un sniegtos pakalpojumus.

Runājot par draudošo rosības apsīkumu skolas slēgšanas gadījumā, pašvaldību ziņā ir piedāvāt 
iedzīvotājiem lētākas alternatīvas par skolām, piemēram, sabiedriskos centrus, kas nodrošinātu 
minimālo pakalpojumu klāstu, kā arī iespēju vietējiem iedzīvotājiem socializēties.

1 Ernst&Yang 2012. gada pētījumā “Apkopojums par ārvalstu pieredzi pedagogu darba samaksas un optimālā skolēnu un  
  pedagogu skaita noteikšanā” norādīts, ka vidējā darba likme uz vienu pedagogu Latvijā bija 6,3 skolēni, Igaunijā – 12,2,  
  Skotijā – 13,4, Somijā – 13,8, Čehijā – 14,2, bet Anglijā – 17,6.
2 http://www.citypopulation.de
3 http://www.la.lv/bez–reformam–ar–rupigu–ikdienas–darbu/
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Vispārizglītojošo skolu tīkla optimizācijas nepieciešamības galvenie argumenti

1. Kopš 20. gs. 90. gadu vidus skolas vecuma bērnu skaits Latvijā ir samazinājies gandrīz divkārt – 
no 433 tūkstošiem 1995. gadā līdz 222 tūkstošiem 2014. gadā. Tā rezultātā no skolu ēku projektētās 
kapacitātes 50% un zemāks aizpildījums ir ikdienas parādība valstī, arī lielpilsētu, īpaši mazākumtautību 
skolās.

2. Skolu nevienmērīgā noslodze – gandrīz pusē (48%) skolu mācās tikai 14% visu audzēkņu – 
nenodrošina izglītības finansējuma racionālu izlietojumu, jo ir augstākas telpu uzturēšanas un personāla 
izmaksas uz vienu audzēkni.

3. Netiek veicināts pedagogu potenciāla racionāls izmantojums – vidējā slodze uz vienu pedagogu 
Latvijā ir trīskārt zemāka nekā Eiropā vidēji, attiecīgi 6 un 15 skolēni uz vienu pedagoga slodzi.

4. Esošais skolu tīkls ir galvenais iemesls nevienmērīgam skolotāju noslogojumam un no tā izrietošajam 
neadekvāti zemajam skolotāju atalgojumam. Piemēram, ja ticam VIIS (Valsts izglītības informācijas 
sistēma), Vaiņodes internātpamatskolā, kur mācās 81 skolēns strādā 50 pedagogi!

5. Apgrūtināta mūsdienīga mācību procesa organizācija skolās ar nelielu skolēnu skaitu – neatmaksājas 
iegādāties modernu aprīkojumu un piesaistīt augstākas kvalifikācijas pedagogus.

6. Esošais skolu tīkls mazo skolu audzēkņiem nenodrošina plašu piedāvājuma klāstu interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības jomā.

7. Kvalitatīvs izglītības process jānodrošina tur, kur skolēnu vecākiem ir iespēja atrast darbu. Līdz 
šim piekoptā politika par katru cenu saglabāt skolas vietās, kur lielākie darba devēji ir pašvaldības 
un citas valsts struktūras, nav pasargājusi no iedzīvotāju aizplūšanas uz perspektīvākiem reģioniem 
vai ārzemēm. Daudzos gadījumos skolas esamība bezdarba skartajos reģionos ir bijis iemesls bērnu 
atstāšanai vecvecāku vai citu radu uzraudzībā. Skolēnu vecāku ilgstošā prombūtne vietās, kur iespējams 
veidot karjeru, nepietiekamās uzmanības dēļ bieži nelabvēlīgi ietekmē bērnu psihi.

8. Ja skolēnu skolā ir tik, cik iespējams sasēdināt vienā autobusā, tad skolas turpmākai uzturēšanai, 
izņemot atsevišķus gadījumus ar īpašu specializāciju, par valsts vai pašvaldības līdzekļiem nav 
pamata, jo autobusa uzturēšana šādos gadījumos izmaksās lētāk, turklāt daļā gadījumu tie jau tagad 
ir iegādāti un jau pilda skolēnu transporta funkciju. Vēl jo vairāk, ja nokļūšanas ilgums no esošās 
skolas līdz perspektīvajai vairākumā gadījumu nepārsniedz 15–25 minūtes. Šis fakts kliedē mītu par 
“graujošo” ietekmi, kādu uz skolu pieejamību varētu atstāt skolu tīkla optimizācija. 

9. Neraugoties uz to, ka skolēnu kopskaits Latvijā ir stabilizējies un turpmākajos 15 gados atbilstoši 
prognozēm svārstīsies tikai 3–4% ietvaros, laukos tas turpinās samazināties un vērā ņemams pieaugums 
prognozējams tikai Rīgas apkārtnes pagastos un pilsētās. Atbilstoši šīm tendencēm jau tagad jāplāno 
Pierīgas skolu kapacitātes atbilstība.
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Skolu tīkla optimizācijas modeļa izstrādē ievērotie nosacījumi

1. Atbilstoši IZM uzstādījumam pakāpeniski pārveidot izglītības sistēmu, 7.–9. klašu apmācību no 
pamatskolām pārceļot uz vidusskolām (providusskolām) un ģimnāzijām (proģimnāzijām), tādā veidā 
atrisinot jautājumu par fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas apmācību (problēmas ar speciālistiem 
un aprīkojumu). Esošo vispārizglītojošo skolu tīkls analizēts, atsevišķi nodalot 1.–6. un 7.–12. klašu 
audzēkņus.

2. Atbilstoši IZM uzstādījumam par perspektīvām uzskatīt tās pamatizglītības iestādes, kurās  
1.–6. klasē mācās vismaz 150 audzēkņu.

3. Atbilstoši IZM uzstādījumam par perspektīvām uzskatīt tās vispārizglītojošās vidusskolas un 
ģimnāzijas, kurās 7.–12. klasē mācās vismaz 800 audzēkņu Rīgā, 400 pārējās astoņās republikas pilsētās 
un 300 pārējā Latvijas teritorijā.

4. Izglītības iestāžu iespējamo novietojumu vērtēt apdzīvotās vietas kontekstā, ņemot vērā šādus 
faktorus:

4.1. iedzīvotāju skaita iespējamā nākotnes dinamika;
4.2. teorētiskais summārais attiecīgās vecuma grupas skolēnu skaits areālā, kas sasniedzamības 

ilguma ziņā izkonkurē nākamo tuvāko alternatīvo izglītības centru;
4.3. darbavietu pieejamība skolēnu vecākiem;
4.4. infrastruktūras kvalitāte – mācību telpu stāvoklis un kapacitāte, sporta objekti, kopmītnes;
4.5. interešu un profesionālās ievirzes izglītības klāsta pieejamība;
4.6. esošās svārstmigrācijas plūsma;
4.7. tradīcijas izglītības centra specializācijā.

5. Nomaļākos lauku reģionos pamatskolu gadījumā izskatīt iespēju saglabāt kvantitatīvajiem 
kritērijiem neatbilstošās lielākās skolas.

6. Pievērst īpašu uzmanību pamatskolām, kurās tuvāko piecu gadu laikā teorētiskais skolēnu skaits 
kopā ar mazākajām sasniedzamības rādiusā esošajām skolām noslīdēs zem 150.

7. Pievērst īpašu uzmanību skolām ar audzēkņu skaita izaugsmes potenciālu tuvāko piecu gadu laikā.

8. Pievērst īpašu uzmanību skolām, kas būtu saglabājamas tuvumā esošo pilsētas skolu pārslodzes dēļ.

9. Pievērst īpašu uzmanību skolām, kuru uzturēšanā būtu ieinteresēti piedalīties audzēkņu vecāki un 
vietējie uzņēmēji.

Atbilstoši uzskaitītajiem kritērijiem pētījuma ietvaros esam izstrādājuši kartes (sk. 3.–8.,10.–15.,27.-
28. att.), kurās attēlots vispārizglītojošo skolu tīkla optimizācijas modelis pamatskolu (1.–6. klašu) un 
vidusskolu (7.–12. klašu) līmenim. Gan pamatskolu, gan vidusskolu izvietojuma kartēs redzams attiecīgā 
izglītības līmeņa skolēnu skaits katrā no izglītības iestādēm 2014. gada 1. septembrī. Ar verzāliem 
burtiem treknrakstā (pamatskolu kartē) parakstītas tās apdzīvotās vietas, kuru vispārizglītojošajās skolās 
pašās vai kopā ar 10 minūšu sasniedzamības (ar autotransportu) rādiusā esošajām mazajām skolām ir 
vairāk nekā 150 1.–6. klašu audzēkņu, bet treknrakstā – tās apdzīvotās vietas, kur šis pats rādītājs līdz 
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2020. gadam, visticamāk, nokritīsies zem 150. Uzskatot 150 audzēkņu minimālo slieksni par salīdzinoši 
augstu mazapdzīvotiem lauku reģioniem, visas minētās apdzīvotās vietas klasificētas kā perspektīvas 
nākotnes pamatskolu izvietojumam. 

Ņemot vērā uzstādījumu par pamatizglītības ērto sasniedzamību, perspektīvajām skolām piemēroto 
apdzīvoto vietu sarakstu papildinājām ar vietām, kurās esošajām skolām, neraugoties uz neatbilstošo 
skolēnu skaitu, ir potenciāls plašas apkārtnes teritorijas un vairāku pagastu skolēnu piesaistei vai 
izaugsmes iespējām nākotnē. Atsevišķos gadījumos tās bija skolas, kas jāsaglabā, lai reorganizācijas 
gadījumā to audzēkņi nepārslogotu tuvējo pilsētu skolas. Kopumā pēc šādiem kritērijiem saraksts tika 
papildināts ar skolām 60 apdzīvotajās vietās, no kurām 11 bija Kurzemes, 13 – Zemgales, 15 – Vidzemes, 
10 – Latgales un 11 – Pierīgas reģionā.

Visām minētajām apdzīvotajām vietām ar treknāku kontūru kartē izceltas atbilstošās diagrammas 
un ar fona krāsojumu iekrāsots 10, 20 un 30 minūšu sasniedzamības (ar autotransportu) areāls, 
kas aprēķināts ar datorprogrammu JS Baltija, tai izvēloties optimālāko (ātrāko) norādītā mērķa 
sasniedzamības maršrutu. Kā redzams kartēs, vienīgā skola, kas palikusi ārpus 20 minūšu sasniedzamības 
areāla, atbilstoši piedāvātajam modelim atrodas Kolkā (34 1.–6. klašu audzēkņi).

Vidusskolām un ģimnāzijām piemēroto apdzīvoto vietu atlasei vispirms tika aprēķināts 7.–12. 
klašu audzēkņu skaits katrā apdzīvotajā vietā, kur kopā ar sasniedzamības areālā esošo mazāko skolu 
audzēkņiem tuvāko piecu gadu laikā tas varētu būt lielāks par 300. Atbilstoši IZM uzstādījumam šāds 
skaits (vismaz divas paralēlklases ar 25 skolēniem katrā klašu grupā) ir pietiekams, lai atmaksātos 
veidot mūsdienīgu, tehniski augstā līmenī aprīkotu un ar kvalificētu personālu nodrošinātu apmācības 
procesu 7.–12. klašu līmenī. Salīdzinājumam jāatzīmē, ka, piemēram, Igaunijā par pilnu klasi vidusskolā 
tiek uzskatīta tāda, kurā mācās 32 skolēni, bet pamatskolā – 24 skolēni. 

Kartēs (sk. 10.–15. att.) attēlotajā vidusskolu tīkla modelī piedāvāts maksimālais iespējamais 
apdzīvoto vietu skaits pēc izvirzītā kvantitatīvā kritērija. Ap visām minētajām apdzīvotajām vietām 
kartē ar attiecīga fona krāsojumu attēloti 15, 25, 35 un 45 minūšu sasniedzamības areāli, bet ar 
stariem norādītas skolas, kam modelī piedāvātā būtu ātrāk sasniedzamā alternatīva. Zem vidusskolu 
izvietojumam perspektīvās apdzīvotās vietas nosaukuma kartē norādīts arī teorētiskais 7.–12. klašu 
audzēkņu kopskaits sasniedzamības areālā (2014. g.).

Pētījuma autori apzinās, ka atsevišķos gadījumos modelī kā perspektīvas piedāvātas apdzīvotās 
vietas, kuru vidusskolās teorētiski ir iespējams piesaistīt vairāk nekā 300 audzēkņu, tomēr to potenciāls 
ir diskutabls. Piemēram, Valdemārpils būtu tuvāk sasniedzamā alternatīva vidusskolēniem no 
Dundagas un Rojas, tomēr Rojā skolēnu (arī darbavietu skolēnu vecākiem) ir ievērojami vairāk. Rojas 
perspektivitātei traucē tās savrupais novietojums. Tā būtu ērtāk sasniedzama no Kolkas un Mērsraga, 
tomēr skolēnu skaits tik un tā būtu nepietiekams, jo Valdemārpilij un Dundagai ērtākā alternatīva šādā 
gadījumā būtu Talsi, kur arī izglītības pakalpojumi ir daudzveidīgāki un darbavietu skolēnu vecākiem 
vairāk. Konkrētajā gadījumā Valdemārpils piedāvāta, lai rosinātu diskusiju par šādu vidusskolu attīstības 
lietderību. Iespējams, ka bērnu vecāki, kā tas bieži mēdz būt, izvēlētos nevis tuvāko, bet kvalitatīvāko 
piedāvājumu, tātad Talsus. Līdzīgas situācijas vērojamas arī citos Latvijas nostūros, un, pieņemot galīgo 
lēmumu, noteikti būtu jāvērtē tā ietekme ilgtermiņā. Šādā aspektā lielākajos un perspektīvākajos centros 
vidusskolu izredzes ir daudz labākas, jo līdzās tām atradīsies vairāk uzņēmumu, pakalpojumu iestāžu, 
tātad arī darbavietu, un intensīvāku svārstmigrācijas plūsmu dēļ, piemēram,  sabiedriskā transporta 
nodrošināšana valstij izmaksās lētāk.

Pieminēšanas vērta ir situācija arī citā reti apdzīvotā Latvijas nostūrī starp Siguldu, Madonu un 
Aizkraukli. Te joprojām darbojas virkne nelielu vidusskolu (Nītaurē, Suntažos, Madlienā, Ērgļos, 
Vecbebros), nevienā no kurām 7.-12. klašu skolēnu skaits nepārsniedz 120, bet Nītaurē to ir tikai 44, 
vēlamo 300 vietā. Visām uzskaitītajām skolām modelī piedāvātas ātrāk sasniedzamās alternatīvas, kurās 
audzēkņu skaits šobrīd gan arī ir nepietiekams, tomēr ievērojami lielāks kā minētajās. Ērgļiem tā ir 
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Pļaviņu ģimnāzija (28 minūtes; salīdzinājumam Koknese – 33 minūtes, Madona - 35). Savukārt Madliena 
atrodas 25 minūšu sasniedzamībā gan no Lielvārdes, gan Mālpils, gan Kokneses (visās bērniem pieejami 
peldbaseini, turklāt Mālpilī un Koknesē nesen uzceltas modernas multifunkcionālās sporta halles; arī 
darba vietu pieejamība vecākiem - labāka nekā Madlienā). Tomēr kā pirmā alternatīva modelī piedāvāta 
Koknese, jo Mālpils ir tuvākā alternatīva arī Suntažiem un Nītaurei, bet Lielvārde – Ķegumam un 
Jumpravai, turklāt pēc jaunās Kokneses šosejas uzcelšanas, ievērojami uzlabojusies tās sasniedzamība. 
Par alternatīvas izvēli Vecbebriem jautājumi nerodas, jo tie atrodas tikai 11 minūšu sasniedzamībā no 
Kokneses. Atbilstoši piedāvātajam modelim teorētiskais 7.-12. klašu audzēkņu skaits (kopā ar apkārtējo 
pamatskolu 7.-9. klašu audzēkņiem) iznāk: Pļaviņās – 366, Koknesē – 423, Mālpilī – 482, Lielvārdē – 
551. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits šajā reģionā turpinās samazināties, kā arī to, ka, visticamāk, 
daudzi vecāki izvēlēsies saviem bērniem attālākas, bet viņuprāt prestižākas skolas reģionālajos attīstības 
centros - Siguldā, Ogrē, Aizkrauklē, Cēsīs vai Madonā, rezerve ir visai neliela. Jāņem vērā arī  vājā vai 
pat neesošā autobusu satiksme konkrētajos virzienos, kas veidojot jaunus maršrutus, lai nodrošinātu 
to rentabilitāti, visticamāk būs jāorganizē tā, lai to galapunkti nebūtu Mālpilī, bet , piemēram, Siguldā, 
vai Kokneses gadījumā – Aizkrauklē, kuru “pievilkšanas spēks”, kā jau tika norādīts, jebkurā gadījumā 
atspoguļosies svārstmigrācijas plūsmās.

Reformas vidusskolu tīklā jāveic ne tikai laukos un mazpilsētās. Kā to parādīja skolu tīkla analīze, 
pārāk liels maznoslogoto vidusskolu skaits ir arī republikas pilsētās un reģionālajos centros. 
Optimizācijas iespējas pašvaldībām būtu jāizvērtē saistībā ar vismaz trešdaļu pilsētas vidusskolu.

Realizējot skolu tīkla reformu, jārēķinās gan ar virkni ieguvumu, gan problēmām, kas būs jārisina.

Viens no galvenajiem ieguvumiem būtu daudz efektīvāks finansējuma izlietojums. Tā ir ekonomija, 
piemēram, neuzturot pustukšas skolas un nodrošinot mācību procesu optimālam skolēnu skaitam, 
ļaujot skolotājiem ievērojami vairāk nopelnīt, vienlaikus nodrošinot audzēkņiem mācību procesu 
daudz kvalitatīvākā līmenī. Ilgtermiņā tam būtu pozitīvi jāatspoguļojas skolēnu sekmju vispārējā 
līmenī un jāceļ Latvijas izglītības sistēmas prestižs arī starptautiskajā līmenī.

Galvenās risināmās problēmas būtu transporta nodrošināšana tālāk dzīvojošiem skolēniem, 
atbalsts bez darba palikušiem pedagogiem, likvidējamo skolu telpu tālākas apsaimniekošanas 
jautājums. 

Runājot par transporta jautājuma risināšanu, kā to rāda Igaunijas pieredze un pozitīvi piemēri daudzās 
pašmāju pašvaldībās, tā problemātiskums bieži ir pārspīlēts un tiek izmantots, lai pretotos reformu 
īstenošanai. Tikai viena no pamatskolām ar nepietiekamo audzēkņu skaitu atbilstoši piedāvātajam 
modelim atrodas ārpus 20 minūšu sasniedzamības rādiusa, un tā ir Kolka (Roja 25 minūtes), bet 
vidusskolām, kur piedāvātā tīkla modelis saprotamu iemeslu dēļ ir daudz retāks, ārpus 35 minūšu 
sasniedzamības rādiusa arī atrodas tikai viena skola, kur šobrīd vēl mācās 7.–9. klašu audzēkņi, un tā 
arī ir Kolka (26 audzēkņi 38 minūšu attālumā no piedāvātās alternatīvas Valdemārpilī vai 50 minūšu 
attālumā no nākamās tuvākās alternatīvas Talsos). 

Gadījumos, kad pārvadājamo skolēnu skaits pārsniedz skolu autobusu kapacitāti, problēmu nāksies 
risināt reģionālā līmenī, veidojot jaunus un pielāgojot esošos sabiedriskā transporta maršrutus. Ja 
perspektīvo skolu tīkls būs pieskaņots centriem ar plašāku darba vietu un pakalpojumu piedāvājumu 
skolēnu vecākiem, sabiedriskā transporta pārvadājumi būs pieprasītāki, tātad rentablāki. Tāpat jāņem 
vērā, ka, sakrītot vecāku un skolēnu ikdienas migrācijas plūsmām, ir lielāka varbūtība, ka tiks izmantots 
individuālais autotransports, tādejādi atslogojot sabiedrisko. Kā jau iepriekš tika norādīts, transporta 
jautājuma kontekstā mērķtiecīgi būtu jārealizē valsts politika, asfaltējot ceļus, kas savieno pagastu 
centrus ar ceļiem, kas ved uz reģionu centriem. 
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Jautājums, kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība , ir mērķtiecīgas laika pavadīšanas iespējas 
attālo pagastu skolēniem ārpus mācību stundām, gaidot transportu, kas tos vakarā vai vēlā pēcpusdienā 
nogādās mājās. Jāatzīmē, ka lielajos centros sporta, mūzikas, mākslas un dažādu interešu izglītības 
nodarbību pieejamība ir daudz lielāka nekā mazapdzīvotajos pagastos. Skolēnu palikšana internātos 
būtu jāizskata tikai ārkārtas gadījumos, kad ikdienas nokļūšana mācību iestādē ir pārāk sarežģīta un 
laikietilpīga.

Daudz lielāks izaicinājums, veicot reformu, ir lielais pedagogu skaits, kas zaudēs darbu nepietiekamā 
skolēnu skaita dēļ. Ņemot vērā tuvu pensijas vecumam esošo pedagogu ievērojamo skaitu izglītības 
sistēmā, valdības līmenī būtu jāizskata iespēja priekšlaicīgi pensionēties pedagogiem ar lielāku darba 
stāžu, lai mazinātu sociālo spriedzi. Tāpat būtu jāmeklē risinājumi, kā nezaudēt mazajās lauku skolās 
strādājošo labāko pedagogu potenciālu, rodot tiem iespēju turpināt darbu lielajās skolās. Par kritēriju 
šādu pedagogu atlasē varētu kalpot gan skolēnu līdz šim uzrādītās sekmes, gan sasniegumi mācību 
olimpiādēs. Ņemot vērā, ka daudzviet pašvaldībās kadru izvēlē izplatīts subjektīvisms un konjunktūrisms, 
būtu lietderīgi IZM izstrādāt skolotāju profesionalitātes vērtēšanas kritērijus, kas būtu obligāti arī 
pašvaldībām, lemjot par skolotāju tālāko nodarbinātību. Skolu tīkla reforma būtu jāizmanto, lai celtu 
pedagogu kontingenta kvalitātes vispārējo līmeni.

Slēgto skolu īpašuma tālākās apsaimniekošanas jautājums būtu risināms individuāli, pēc esošās 
situācijas konkrētajā pagastā, tomēr tam nebūtu jākļūst par slogu pašvaldības budžetam. Piemēram, 
nesen renovēto skolu gadījumā būtu lietderīgi izskatīt iespēju tās pārveidot par sabiedriskajiem 
centriem, uz tām pārceļot bieži dažādās ēkās izvietotās publiskās iestādes, atbrīvotās ēkas piedāvājot 
interesentiem izsolēs.  

Interešu izglītības iestādes un sporta skolas

Raugoties uz interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu nākotnes perspektīvām, jāatzīmē, 
ka tām būs ievērojama loma vispārizglītojošo skolu tīkla optimizācijas sakarā. Tās būtu jāskata 
perspektīvo vispārizglītojošo skolu kontekstā kā vieta, kur jaunieši, īpaši tie, kas attālās dzīvesvietas 
dēļ ik dienas būs spiesti mērot lielākus attālumus ar skolu autobusiem vai sabiedrisko transportu, 
interesanti un lietderīgi varētu pavadīt laiku ārpus mācību stundām. Pašlaik no sabiedriskā transporta 
atkarīgajiem skolēniem vienīgā iespēja, kā pavadīt laiku pēc mācību stundām, daudzviet ir pagarinātās 
dienas grupu nodarbības, kas ne vienmēr ir produktīvas. Lielākā problēma, ko būtu jārisina interešu 
izglītības kontekstā, ir jauniešu pasīvās daļas (raksturīgi vairumam izglītības iestāžu) iesaiste ārpusstundu 
aktivitātēs. Parasti tas izdodas tikai īpaši aizrautīgiem un talantīgiem pedagogiem – personībām ar lielu 
autoritāti jauniešu vidū. Ņemot vērā, ka daudzas no šādām personībām darbojas nelielajās lauku skolās, 
pašvaldībām, sadarbībā ar IZM, būtu jāmeklē risinājums, lai šo speciālistu potenciālu nepazaudētu, 
reformējot skolu tīklu. Viens no veidiem būtu administratīvi un materiāli atbalstīt šos cilvēkus, motivēt 
tos turpināt darbu reģionālajos centros.
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Sporta objekti

Lai arī Latvijā ir vairāk nekā 3000 sporta objektu, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, šis rādītājs joprojām 
ir zemāks nekā kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā un arī vairākumā citu Eiropas attīstīto valstu. Raugoties 
no šāda aspekta, politika, kas pēdējos gados piekopta, ievērojamus līdzekļus novirzot sporta objektu 
rekonstrukcijai un būvniecībai, ir bijusi pareiza un atbalstāma. Tas, kur noteikti nepieciešami uzlabojumi, 
ir daudz nopietnāks valsts mēroga monitorings esošās sporta infrastruktūras stāvoklim, noslodzei 
un no tā izrietoša valsts interesēm atbilstoša finanšu izlietojuma plānošana esošās infrastruktūras 
rekonstrukcijai un jaunu objektu būvniecībai. 

Vairāki piemēri pēdējo gadu praksē liecina, ka pašvaldības rekonstruē un būvē objektus vietās, 
kur ir nepietiekams iedzīvotāju skaits, kas turpina samazināties, vai vietās, kur tuvumā jau pieejama 
līdzvērtīga sporta infrastruktūra, nedomājot ne par šo objektu atbilstošu noslodzi, ne nākotnes 
uzturēšanas izmaksām. Visbiežāk tā ir sporta haļļu būvniecība un rekonstrukcija pie skolām ar 
neatbilstoši mazu un joprojām rūkošu skolēnu skaitu, kas skolu tīkla optimizācijas gaitā būs jāslēdz. 

Spilgtākais pēdējā laika piemērs ir gadījums, kad Krustpils novada deputāti atbalstīja vairāk nekā 
miljona eiro kredīta ņemšanu Variešu skolas sporta halles būvniecībai. Variešu skolā 2014. gada  
1. septembrī uz 11 pedagogiem bija tikai 25 skolēni! Tā atrodas astoņu minūšu brauciena attālumā no 
Jēkabpils, kur pieejams gan plašs pakalpojumu klāsts, gan daudz vairāk darbavietu. Interesanti, ka par 
šādu deputātu lēmumu neizpratni pauž arī liela daļa vietējo iedzīvotāju, apzinoties, ka kredītsaistības 
nāksies pildīt vairākus gadu desmitus, bet iedzīvotāju skaits pagastā turpina samazināties. 

Lai turpmāk mazinātu varbūtību šaurā lokā pieņemt valsts interesēm neatbilstošus lēmumus 
arī tad, ja tie ir finansēti no pašvaldību budžeta (nodokļu maksātāju nauda), ir jāizstrādā vienkārša 
saskaņošanas procedūra. Tās ietvaros visos gadījumos, kad publisko pakalpojumu objektu būvei vai 
rekonstrukcijai paredzēts izmantot nodokļu maksātāju naudu, projekta virzītājiem par ieceri vispirms 
būtu jāinformē par plānošanu atbildīgā VARAM struktūra, kam atbilstoši pieejamajai informācijai gan 
par esošās infrastruktūras nodrošinājumu un noslodzi, gan demogrāfijas prognozēm būtu pienākums 
sniegt slēdzienu, kas būtu pamats ieceres tālākai virzībai vai, gluži pretēji – no valsts interešu viedokļa 
argumentētam noraidījumam.

Šāda kārtība būtu jāievieš arī valsts nozīmes pakalpojumu objektu plānošanā vai nacionālās nozīmes 
statusa piešķiršanā sporta objektam. Lai gan pašlaik tāds ir piešķirts tikai 33 no 3000 sporta objektiem, 
pieredze rāda, ka šādu statusu sev var izkārtot arī fitnesa centrs!

Valsts mēroga plānošanas struktūru piesaiste, visticamāk, pasargātu no situācijām, kāda 2014. gadā 
bija vērojama strīdos ap Murjāņu Sporta ģimnāzijas ambiciozajiem rekonstrukcijas plāniem. Tiek lēsts, 
ka bēdīgā stāvoklī esošās sporta skolas sakārtošanai nepieciešami vairāk nekā 11 miljoni eiro, otrā plānā 
paliekot argumentiem par pēdējos gados notikušajām vērienīgajām investīcijām un veiksmīgo sportistu 
izaugsmi citos sporta centros – Valmierā, Ventspilī un citās Latvijas pilsētās. Tāpat īpaši netika afišēts 
fakts, ka Murjāņu Sporta ģimnāzijā 2014. gada 1. septembrī uz 75 pedagogiem vairs bija palicis tikai 
181 audzēknis, daļa no kuriem ikdienā mācījās Siguldas (kamaniņu specializācija), bet daļa – Jūrmalas 
(Majoros un Lielupē; airēšanas specializācija) struktūrvienībās.

Bet visbūtiskākais arguments, kādēļ no valsts interešu viedokļa nebūtu saprātīgi ieguldīt tik milzīgus 
līdzekļus Murjāņos, ir tikai 13 minūšu brauciena attālumā esošā Sigulda ar augošo iedzīvotāju skaitu, 
Eiropas ziemas sporta centra statusu un aizvien vairāk mūsdienīgiem sporta objektiem – rekonstruēto 
kamaniņu trasi, jauno slēpošanas stadionu un būvējamo sporta centru ar multifunkcionālo halli un 
peldbaseinu, kā arī spēcīgajām izglītības iestādēm ar augošu skolēnu skaitu. Daudz racionālāk būtu 
Murjāņu pedagogu pieredzi izmantot jaunās paaudzes skološanai līdzās esošajā Siguldā, bet internāts 
un pārējā Murjāņu sporta infrastruktūra varētu noderēt, rīkojot sportistu treniņu nometnes. 
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Lai arī lielie sporta infrastruktūras objekti pēdējos gados pamatā būvēti tur, kur tie patiešām vajadzīgi, 
tomēr atsevišķos gadījumos investīciju plūsma nav bijusi proporcionāla iedzīvotāju izvietojumam. Tā 
rezultātā, piemēram, Ventspilī iedzīvotāji pašlaik ir daudz labāk nodrošināti ar sportošanas iespējām 
nekā pārējās Latvijas pilsētās. Raugoties nākotnē, investīcijas sporta objektos pirmām kārtām būtu 
jāveic attīstības centros, protams, iepriekš izvērtējot to spēju šos objektus ne tikai noslogot, bet arī 
uzturēt. Latvijā netrūkst piemēru, kad sporta objekti ir jāslēdz, jo trūkst līdzekļu to uzturēšanai. Tā notika 
ar Aizkraukles ledus halli, kurā tagad iekārtots tirdzniecības centrs, vai peldbaseiniem, kas slēgti vairākās 
Latvijas pilsētās – Kuldīgā, Preiļos, Gulbenē u.c. Atsevišķos gadījumos pašvaldību uzturētie sporta 
objekti neiztur konkurenci ar privātajiem objektiem, kā tas 2014. gadā notika ar Salas peldbaseinu 
pie Jēkabpils, kas bija jāslēdz, jo privātais uzņēmējs par saviem līdzekļiem Jēkabpilī uzbūvēja modernu 
peldbaseinu un spēja piedāvāt klientiem, to skaitā izglītības iestādēm, izdevīgākus nosacījumus. Ja tas 
bija godīgas konkurences rezultāts, tad šāda prakse ir tikai atbalstāma, jo iedzīvotāji saņem kvalitatīvāku 
pakalpojumu par pievilcīgāku cenu, bet pašvaldība var nenodarboties ar tai neraksturīgām funkcijām. 
Ņemot vērā vēl nepietiekamo privātbiznesa potenciāla piesaisti sporta infrastruktūras attīstībā, nākotnē 
daudz lielākā mērā būtu atbalstāma valsts un privātās partnerības kārtā veiktu projektu realizācija, kā 
arī valsts vai pašvaldību īpašumā esošās slikti uzturētās sporta infrastruktūras nodošana uz atvieglotiem 
nosacījumiem ieinteresētiem privātuzņēmējiem ar noteikumu, ka objekts tiks labi uzturēts un attīstīts.

Lielā pienesuma dēļ, ko apkaimju līmenī tautas sporta attīstībā allaž snieguši atsevišķi sporta 
entuziasti, pašvaldībām būtu jārod iespēja materiāli atbalstīt šos cilvēkus, piedāvājot līdzfinansējumu, 
pēc iedzīvotāju iniciatīvas ierīkojot sporta laukumus, slēpošanas trases un citus lokāla mēroga objektus

Ņemot vērā, ka laukos lielāka daļa sporta infrastruktūras koncentrēta ap izglītības iestādēm, bet 
daudzas no tām nepietiekamā audzēkņu skaita dēļ nāksies slēgt, pašvaldībām būtu svarīgi iespēju robežās 
saglabāt vietējiem iedzīvotājiem pieeju esošajiem sporta objektiem, nodrošinot to apsaimniekošanu 
arī pēc mācību iestāžu slēgšanas.

Tāpat būtu jāraugās, lai daudzviet mākslīgi nospraustās administratīvās robežas nekļūtu par šķērsli 
pašvaldību sadarbībā, iedzīvotāju interesēs kopīgi izmantojot un attīstot līdzās esošos sporta objektus 
(Cēsis–Priekuļi, Saldus–Brocēni, Jēkabpils–Sala, Ogre–Ikšķile utt.).

Svarīgi arī nākotnē būtu atbalstīt reģionālās tradīcijas, kādas gadu gaitā izveidojušās atsevišķu sporta 
veidu ģeogrāfiskajā izvietojumā, tam pieskaņojot sporta infrastruktūru. Visspilgtāk tās vērojamas saistībā 
ar ziemas sporta centriem. Piemēram, pēdējo gadu laikā veiksmīgi attīstījušies tādi ziemas sporta centri 
kā Sigulda, Madona vai Cēsis–Priekuļi. Taču ne visiem tradicionālajiem centriem ir tā veicies. Kādreizējo 
rosību nav spējusi atjaunot Alūksne, Pļaviņas (Mežezers) vai bijusī ziemas sporta “galvaspilsēta” Ērgļi, uz 
kuriem vēl pirms 25 gadiem tika organizēti speciāli tā dēvētie slēpotāju vilcieni. Jau vairāk nekā septiņus 
gadus uz Ērgļiem ar vilcienu aizbraukt nevar, toties asfaltēti ceļi tagad tos savieno gan ar Madonu un 
Pļaviņām, gan ar Rīgu. Tas gan nav pasargājis Ērgļus no gandrīz dubulta iedzīvotāju skaita samazinājuma 
un arī ziemas sporta cienītāju aizplūšanas uz vietām, kur uzņēmēji radījuši pievilcīgāku infrastruktūru 
un servisu – Žagarkalnu, Riekstukalnu, Milzukalnu u.c. Pašvaldību spējai piesaistīt uzņēmējus rosības 
atjaunošanā būtu izšķiroša nozīme.
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Speciālās izglītības iestādes

Speciālajā izglītībā bērniem nepieciešama īpaša pieeja, pedagogi un veselības speciālisti ar īpašu 
kvalifikāciju un pieredzi, arī internāti bērniem, kam skola atrodas pārāk tālu no dzīvesvietas. Minēto 
iemeslu dēļ skolēnu izglītošana speciālajās izglītības iestādēs izmaksā ievērojami dārgāk nekā 
vispārizglītojošajās skolās, tāpēc līdzekļu racionāls izlietojums ir īpaši svarīgs. Iepriekšējos gadu desmitos 
speciālo izglītības iestāžu tīkls bija pieskaņots administratīvajam iedalījumam. Katrā no 26 Latvijas 
rajoniem bija jābūt vismaz vienai internātpalīgskolai. Skolu tīkls bērniem ar specifiskiem – redzes, 
dzirdes u.c. – veselības traucējumiem tika plānots valsts un reģionālajā līmenī. 

Kaut arī skolēnu skaits samazinājies vairāk nekā divas reizes, speciālās izglītības skolu tīkls daudzviet 
saglabājies iepriekšējais. Kā jau iepriekš minēts, speciālās izglītības iestāde ar dažiem desmitiem  
(pat 17) audzēkņu mūsdienu Latvijā nav nekas neparasts. Lai celtu izglītības līmeni bērniem ar īpašām 
vajadzībām, algojot kvalificētākos speciālistus un nodrošinot labākus mācību un sadzīves apstākļus, 
ko nevar atļauties mazās skolas arī speciālo izglītības iestāžu tīklā, īpaši pamatskolu tīklā, no valsts 
interešu viedokļa būtu jāmeklē optimizācijas iespējas, protams, rūpīgi analizējot katru alternatīvu skolu 
slēgšanas gadījumā. Kartē (sk. 23. att.) redzams, cik nevienmērīgs ir speciālo pamatskolu izvietojums. 
Nozares speciālistiem būtu apsverama tuvāk esošo (40 minūšu brauciena ar autotransportu attālumā) 
pamatskolu apvienošana, atstājot perspektīvākās skolas. Piemēram, Steķu speciālās pamatskolas 
(Gulbenes novada Adulienā; 62 audzēkņi) pievienošana tikai 11 minūšu attālumā esošajai Dzelzavas 
speciālajai pamatskolai (Madonas novadā; 76 audzēkņi). Līdzīgu piemēru netrūkst.

 Profesionālās izglītības iestādes

Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni jauniešu vidū, aktuālajos izglītības attīstības dokumentos 
iestrādāts uzstādījums – līdz 2020. gadam vidējām profesionālajām izglītības iestādēm palielināt 
īpatsvaru vidējo izglītību apgūstošo skolēnu skaitā līdz 50 procentiem. Analizējot Latvijas izglītības 
sistēmā notiekošo, pagaidām gan nekas neliecina, ka šis scenārijs varētu īstenoties. Gan skolas, gan 
pašvaldības visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas piesaistīt skolēnus, to skaitā organizējot savā paspārnē 
jaunas profesionālās izglītības programmas. Tajā pašā laikā turpinās profesionālās izglītības iestāžu 
optimizācija un audzēkņu trūkuma dēļ katru gadu darbību pārtrauc vairākas profesionālās izglītības 
iestādes. Jāatzīmē, ka daudzos gadījumos tas nenotiek tā, kā to paredzēja Profesionālās izglītības 
iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015. gadam1. Piemēram, tās paredzēja apvienot 
Cēsu un Jāņmuižas profesionālās vidusskolas, kas būtu loģisks solis un nāktu par labu abām netālu 
esošajām apvienojamajām izglītības iestādēm. Tā vietā Cēsu pašvaldība izšķīrās par Cēsu profesionālās 
vidusskolas patstāvīgu attīstības ceļu un sāka jaunas ēkas būvniecību, neraugoties uz to, ka skolā mācījās 
tikai 250 audzēkņi. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Jāņmuižas skolai nācās apvienoties ar atšķirīga 
profila izglītības iestādi – Priekuļu tehnikumu, kas atbilstoši pamatnostādnēs paredzētajam pārtapusi 
par kompetences centru. Tagad līdz tam labi uzturētie Jāņmuižas mācību korpusi un darbnīcas stāv 
tukši un, visticamāk, tiks nodoti izsolei, kamēr 8 kilometru attālumā uzbūvēta jauna skola, tikai nav 
pārliecības, ka tajā būs pietiekams audzēkņu skaits. Šis gadījums nebūtu pieminēšanas vērts, ja tas 
būtu noticis ar mazu profesionālās izglītības iestādi nomaļā reģionā, kur audzēkņu trūkuma dēļ skolu 
slēgšana ir neizbēgams, ekonomiski pamatots process, taču Jāņmuiža atrodas Cēsu pievārtē (tikai citā – 

1 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Profesionala_izglitiba/IZMPam_231209_TA4628.pdf
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Priekuļu novadā, kas šajā gadījumā laikam bija izšķirošais faktors) un tās absolventi darba tirgū vienmēr 
ir labi kotējušies. Iespējams, ka Cēsu pašvaldībai bija kādi īpašie argumenti, lai pieņemtu šādu lēmumu. 
Pētījuma autoriem tie nav zināmi, bet visai izplatītā prakse pieņemt lēmumus, kas izriet no šaurām 
pašvaldību interesēm, bet ir pretrunā valsts kopīgajām interesēm, pamato nepieciešamību paplašināt 
IZM un VARAM  pilnvaras šādu lēmumu vērtēšanā un to nepamatotības gadījumā – atcelšanā. 

Profesionālās izglītības sistēmā ir arī daudzas nelielas, specifiskas, dažkārt pat unikālas izglītības 
iestādes, piemēram, Rīgas horeogrāfijas vidusskola ar 19 audzēkņiem un 28 pedagogiem. Tomēr arī 
šajās skolās audzēkņu skaits ir samazinājies un, iespējams, kāda no tām varētu kooperēties ar citu 
līdzīga rakstura izglītības iestādi un izglītības pakalpojumus sniegt produktīvāk. Īpaši tas varētu būt 
aktuāli astoņām Kultūras ministrijas pakļautībā esošajām mūzikas vidusskolām, dažās no kurām 
pedagogu ir vairāk nekā audzēkņu, un tikai Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā bija trīs audzēkņi uz 
pedagogu. 

Vēl viena problēma, kas joprojām gaida risinājumu, ir profesionālo skolu absolventu iegūtās 
specialitātes atbilstība darba tirgus pieprasījumam. Līdzšinējā prakse, kad skolas pašas gatavoja savas 
profesionālās programmas, vadoties no saviem priekšstatiem par darba tirgus vajadzībām, bieži 
vien nesaskanēja ar realitāti. Lielāku skaidrību par darba tirgus aktuālo pieprasījumu varētu sniegt 
profesionālo izglītības iestāžu absolventu monitorings, turpmākos 3 gadus sekojot to profesionālajai 
karjerai, tādejādi iegūstot informāciju gan par to, cik absolventu atrod darbu savā specialitātē, cik 
iztiku pelna citur . 

Cerams, ka arī IZM uzsāktā prakse iesaistīt šī jautājuma risināšanā nozaru ekspertu padomes, kā 
arī lielāku ES finansējuma daļu nākamajā plānošanas periodā novirzīt uzņēmēju atbalstam, kas gatavi 
nodrošināt prakses vietas profesionālo skolu audzēkņiem,  nākotnē dos rezultātu. 

Iespējams, ka ar paaugstinātām stipendijām varētu mēģināt piesaistīt lielāku audzēkņu skaitu 
profesionālajām izglītības programmām, kas ir pieprasītas darba tirgū (IT, farmaceitiskajā rūpniecībā, 
metālapstrādē (piemēram, metinātāji), bet jauniešu vidū nav populāras.

Neraugoties uz minēto, profesionālās izglītības iestāžu, pirmām kārtām kompetences centru 
modernizācijai nākamajā plānošanas periodā (līdz 2020. gadam) paredzētais ES finansējums ļauj 
cerīgi raudzīties uz profesionālās izglītības attīstības perspektīvām. Modernizētajiem kompetences 
centriem būtu jāceļ visumā joprojām zemais profesionālās izglītības prestižs.
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Augstskolas

Lai arī studentu skaita ziņā Latvija joprojām ieņem salīdzinoši augstu vietu starp attīstītajām 
pasaules valstīm, salīdzinājumā ar abām Baltijas kaimiņvalstīm (sk. iepriekšējo nodaļu) situācija kopumā 
nav iepriecinoša. Uz 2 miljoniem Latvijas iedzīvotāju ir 61 augstākā mācību iestāde, bet, piemēram, 
Lielbritānijā uz 64 miljoniem iedzīvotāju ir tikai 163 augstskolas.1 Kā zināms, Lielbritānija pasaules 
mērogā lepojas ar labākajām universitātēm. Šis fakts tikai liecina par reformu nepieciešamību Latvijas 
augstākās izglītības sistēmā, kur kvantitāte neatbilst kvalitātei.

Galvenās problēmas, kas būtu jārisina augstākajā izglītībā, ir: 

1. Augstskolu starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, koncentrējot resursus (kvalificētākie 
mācībspēki un pētniecības resursi) perspektīvākajās augstskolās un veicinot sadarbību starp Latvijas 
augstskolām, piemēram, specifiskajos studiju priekšmetos studentu apmācību nodrošinot pie 
vadošajiem Latvijas speciālistiem vislabāk aprīkotajās mācību vietās (laboratorijās), paplašinot sadarbību 
ar vadošajām pasaules augstskolām (vieslektori, studentu apmaiņas, kopīgi pētījumi).

2. Budžeta līdzekļu koncentrācija speciālistu sagatavošanai Latvijas tautsaimniecības perspektīvākajām 
nozarēm (IT un sakaru, kokrūpniecības, farmācijas, mašīnbūves un metālapstrādes u.c.) un pētniecībai 
atbilstoši tautsaimniecības pieprasījumam, stiprinot augstskolu sadarbību ar Latvijas vadošajiem 
uzņēmumiem. Paralēli būtu jāveic monitorings, sekojot augstskolu absolventu profesionālajai karjerai, 
ar mērķi noskaidrot, cik no tiem darba gaitas turpina atbilstoši  iegūtajai specialitātei.

3. Stingrāku prasību ieviešana studiju programmu vērtēšanā, piesaistot ārvalstu speciālistus, 
atsakoties no vājākajām studiju programmām, kas paralēli tiek realizētas dažādās augstskolās, gatavojot 
darba tirgū konkurētnespējīgus speciālistus. Budžeta līdzekļu turpmākajā sadalē augstskolām vērtēt arī 
attiecīgās specialitātes absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Šo problēmu risinājums neizbēgami novedīs pie augstākās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas, 
saglabājoties tikai lielākajām un starptautiskā mērogā konkurētspējīgākajām augstskolām. 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_the_United_Kingdom_by_enrollment
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Kopsavilkums

Aizkavējušās skolu un augstskolu tīkla reformas traucē risināt samilzušās problēmas izglītības nozarē –  
celt izglītības kvalitāti un konkurētspēju starptautiskā līmenī, vienlaikus pedagogiem nodrošinot 
adekvātu atalgojumu.

Skolu tīkla reformas aizkavēšanās galvenais iemesls ir politiskās gribas trūkums nepopulāru lēmumu 
pieņemšanai iepretim populistu kultivētiem mītiem par “lauku izmiršanu” mazo skolu slēgšanas 
gadījumā. 

Veiksmīgā skolu tīkla reformas īstenošanā būtiska loma būs aktīvai komunikācijai ar sabiedrību, viegli 
uztveramā veidā, sniedzot vispusīgu un objektīvu informāciju, kas skaidro reformas nepieciešamību un 
ieguvumus, ko tā sniegs sabiedrībai.

Pašvaldībām pieņemt nepopulārus lēmumus skolu tīkla reorganizācijā palīdzētu IZM stingri 
uzstādījumi par audzēkņu minimālo skaitu valsts un pašvaldību finansētajās mācību klasēs un izglītības 
iestādēs. 

Sadrumstalotais finansēšanas mehānisms izglītības sistēmā traucē precīzi aprēķināt viena audzēkņa 
uzturēšanas izmaksas konkrētajā izglītības iestādē, tādējādi paverot ceļu manipulācijām un neracionālam 
nodokļu maksātāju naudas izlietojumam. Vienkāršāks un caurspīdīgāks finansējuma modelis un vienotu 
izmaksu limitu ieviešana sekmētu racionālāku līdzekļu izlietojumu.

Pašvaldību atšķirīgās intereses bieži ir šķērslis racionālu, valsts interesēm pakārtotu stratēģisku 
lēmumu pieņemšanā saistībā ar reformām skolu tīklā. Reformas veiksmīgai īstenošanai nepieciešams 
paplašināt IZM un VARAM  pilnvaras pašvaldību lēmumu vērtēšanā un to nepamatotības gadījumā –  
atcelšanā. 

Galvenais iemesls Latvijas augstākās izglītības sistēmas starptautiskās konkurētspējas zemajā 
līmenī ir resursu (gan intelektuālo, gan materiālo) sadrumstalotība. Tik nelielā valstī kā Latvija esošās 
61 augstskolas vietā atbilstoši starptautiskajai praksei produktīvi varētu darboties vien dažas.

Šaurā akadēmiskā vide ir iemesls, kādēļ bez autoritatīvu un neatkarīgu (ārzemju?) ekspertu 
klātbūtnes studiju programmu izvērtējums nebūs produktīvs un nesekmēs augstskolu tīkla 
optimizāciju.

Gan augstākajā, gan vidējā profesionālajā izglītībā nepieciešama orientācija uz speciālistu 
sagatavošanu Latvijas tautsaimniecības atslēgas nozarēm – IT un sakaru, kokrūpniecības, farmācijas, 
mašīnbūves un metālapstrādes, plānošanā aktīvi iesaistot nozaru ekspertu padomes.

Studiju budžeta vietu plānošanā būtu jāvadās no pētījumiem par augstskolu un profesionālo skolu 
absolventu nodarbinātības līmeni iegūtajā specialitātē.
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Audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs  
ārpus Rīgas 2014. g. 1. septembrī
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Pedagogu noslodze pirmsskolas izglītības iestādēs 2014. g. 1. septembrī
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Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

2. tab.



63         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

2. tab.



64         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Vispārizglītojošo skolu 1.–6. klašu audzēkņu skaits 2014. g. 1. septembrī

3. tab.



65         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

3. tab.



66         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

3. tab.



67         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

3. tab.



68         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

3. tab.



69         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Pedagogu noslodze pamatizglītības iestādēs 2014. g. 1. septembrī
4. tab.



70         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

4. tab.



71         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

4. tab.



72         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

7.−12. klašu audzēkņu skaits vispārizglītojošajās skolās 2014. g. 1. septembrī
5. tab.



73         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

5. tab.



74         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

5. tab.



75         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

5. tab.



76         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

5. tab.



77         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Pedagogu noslodze vidusskolās un ģimnāzijās 2014. g. 1. septembrī

6. tab.



78         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

6. tab.



79         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Ārpusskolas interešu izglītības iestādes un sporta skolas 2014. g.

7. tab.



80         

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
(Gala atskaites 2. pielikums)

Personu apvienība, ko veido SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un SIA “Grupa 93”

Pedagogu noslodze profesionālās izglītības iestādēs 2014. g.

8. tab.




