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Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
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2030. gadā katram darbspējas vecuma 

iedzīvotājam Latvijā būs jāuztur 1,5 reizes 

vairāk nestrādājošo nekā tagad



























Kas notiks, ja netiks sakārtots skolu tīkls?

1. Aizvien tukšāko skolu ēku uzturēšana uz katru skolēnu prasīs aizvien 
vairāk nodokļu maksātāju naudas. Jau šobrīd izglītībai mēs tērējam 1,6 
reizes vairāk nekā vidēji ES-28. Tā turpinot, varam nesapņot par 
finansējuma proporcijas pieaugumu veselības aprūpei, ceļiem un citām 
būtiskām lietām

2. Zemo algu dēļ no skolām aizies talantīgākie skolotāji, bet jaunus to 
vietā atrast būs aizvien grūtāk

3.Skolām trūks līdzekļu, lai iegādātos mūsdienīgu aprīkojumu laika 
garam atbilstoša mācību procesa nodrošinājumam

4.Izglītības līmeņa atpalicība lauku ( arī lielpilsētu «mikrorajonu») skolās 
pieaugs vēl  vairāk (tagad, pēc OECD 2015.g. pētījuma, tā vidēji 
pārsniedz 1 mācību gadu, salīdzinot ar pilsētas skolām)

5.Ierobežotais interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājums 
mazajās lauku skolās savu talantu izkopšanā turpinās nostādīt to 
skolēnus  nevienlīdzīgā situācijā ar lielo skolu audzēkņiem un mazinās to 
turpmāko konkurētspēju



Kas notiks, ja netiks sakārtots skolu tīkls?

6.Mazajās lauku (arī lielpilsētu «mikrorajonu») skolās pieaugs 
maznodrošināto audzēkņu īpatsvars, jo skolēnu vecāki, kas to varēs 
atļauties, visticamāk,  izvēlēsies vest savas atvases uz pilsētas skolām, 
bet tas, kā liecina OECD ilggadīgie pētījumi, vēl vairāk pazeminās 
izglītības vidējo līmeni lauku skolās

7.Investīciju trūkums izglītības sistēmā novedīs pie skolēnu izglītības 
līmeņa krituma un vājinās to tālāko konkurētspēju augstskolās un darba 
tirgū

8.Pieaugs kvalificēta darbaspēka deficīts valstī, radot draudus tālākai 
attīstībai un apstākļus investīciju un konkurētspējīgākā darbaspēka 
aizplūšanai no Latvijas

9.Apstākļos, kad demogrāfiskās situācijas dēļ sociālais slogs uz 
strādājošajiem strauji pieaug (atbilstoši prognozēm 1,5 reizes līdz 
2030.gadam), augstāk uzskaitīto problēmu kopums izraisīs strauju 
nabadzības pieaugumu, kas sekmēs tālāko valsts atpalicību 

















Pamatkritēriji skolu vērtēšanai

Potenciālais skolēnu skaits noteiktajās klašu grupās (10.-12., 7.-9., 
1.-6. kl.), apdzīvotās vietas iedzīvotāju skaits un nozīme, attālums 
līdz tuvākajai līdzīga līmeņa izglītības iestādei

Pirmajā grupā iekļautas četras lielākās Latvijas pilsētas ar vairāk nekā 
50 000 iedzīvotājiem: Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava

Otrajā grupā iekļauti pārējie reģionālie attīstības centri (bijušie rajonu 
centri), kā arī Smiltene, Sigulda un Līvāni; ar Rīgu visciešāk saistītā 
Pierīgas teritorija: Jūrmala, Piņķi, Jaunmārupe, Mārupe, Olaine, 
Ķekava, Baloži, Ikšķile, Salaspils, Ulbroka, Ādaži, Carnikava

Trešajā grupā iekļauta pārējā Latvijas teritorija, izņemot attālās vietas 
reti apdzīvotās teritorijās (sk. 4. kategorija).

Ceturtā grupā domāta kā izņēmums reti apdzīvotām teritorijām, to 
attiecinot uz mazpilsētām un ciemiem, kur 25 un vairāk kilometru 
attālumā nav citas vietas, kur iespējams iegūt vidējo vai 
pamatskolas izglītību. Šādi attālumi noteikti, lai ceļā uz skolu pavadītais 
laiks, izmantojot sabiedrisko transportu, nepārsniegtu stundu.



Papildkritēriji skolu vērtēšanai

Skolu tīkla modeļa tapšanas gaitā, vērtējot konkurējošu viena 
reģiona skolu priekšrocības, tiks ņemts vērā:

Vidusskolas obligāto centralizēto eksāmenu indekss

Ap skolu esošā infrastruktūra (sporta halles, baseini, stadioni,  
mākslas un mūzikas skolas, internāti vai dienesta viesnīcas)

Apdzīvotās vietas demogrāfiskais potenciāls

Apdzīvotās vietas ekonomiskais potenciāls

Sasniedzamība no apkārtējām apdzīvotajām vietām

Citi skolas potenciālu ietekmējošie faktori



Optimālā skolu tīkla izveidi kavējošie faktori

Pašvaldību nespēja vienoties ar kaimiņpašvaldībām par sadarbību 
izglītības jomā

Lielākās pašvaldību daļas nespēja (vai nevēlēšanās) savā 
parraudzībā esošā skolu tīkla efektivitātes rādītājus tuvināt Eiropas 
vidējiem

Izpratnes trūkums lielā sabiedrības daļā par strukturālo reformu 
nepieciešamību un ieguvumiem, ko tās sniegtu ilgtermiņā

Sabiedrības izpratnes trūkums par nodokļu ieņēmumu apjoma 
saistību ar bezmaksas publisko pakalpojumu pieejamību

Sabiedrībā valdošie  stereotipi par Latvijas «īpašo» situāciju 
globalajā ekonomikā

Politiķu vairīšanās no nepopulāru lēmumu pieņemšanas 
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