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Izglītība un prasmes
PRASMJU VEIDOŠANAS UN UZLABOŠANAS NOSTIPRINĀŠANA LATVIJĀ

Kas ir galvenā problēma? 

Iegūtais izglītības līmenis Latvijā ir nozīmīgi uzlabojies, bet vēl 
jāuzlabo mācību rezultāti. 25–34 gadus vecu cilvēku īpatsvars ar 
iegūtu augstāko izglītību ir nedaudz zem OECD valstu vidējā 
rādītāja (42 % salīdzinājumā ar 43 %). Tas ir būtisks uzlabojums 
kopš 2005. gada, kad šajā pašā vecuma grupā bija tikai 22 % 
augstākās izglītības ieguvēju. Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas (SSNP)vidējie rādītāji 15 gadus veciem Latvijas 
skolēniem zinātnēs, lasītprasmē un matemātikā ir nedaudz zem 
OECD valstu vidējiem rādītājiem, un tikai 8,3 % skolēnu Latvijā 
mācās teicami salīdzinājumā ar 15,3 % skolēnu citās OECD 
valstīs (sk. grafiku). Lai gan sociālekonomisko faktoru ietekme 
uz skolēnu sekmēm ir mazāka nekā caurmērā OECD valstīs, 
joprojām ir saglabājušās atšķirības starp grupām (pilsētas un 
lauku skolēni, vietējie un iebraucēji, zēni un meitenes), ir augsts 
personas iebiedēšanas (bullying) līmenis (augstākais OECD 
valstīs) un mazs atbalsts no vecāku puses.

Pieaugušo izglītošanās rādītājs Latvijā ir salīdzinoši zems. 
2016. gadā tas bija 7,3 %, kas ir zemāks nekā Eiropas 

Savienībs vidējais rādītājs (10,8 %), un pēdējā desmitgadē šis 
īpatsvars palicis nemainīgs. Dažās iedzīvotāju apakšgrupās 
(piemēram, starp jauniešiem, cilvēkiem ar augstu izglītības 
līmeni un pilnas slodzes nodarbinātajiem) dalības līmenis 
ir nedaudz augstāks, bet tas tik un tā ir zems salīdzinājumā 
ar citām valstīm. Ar iedzīvotāju lielo vidējo vecumu un 
novecošanu1, kā arī 66,6 % darba devēju, kas ziņoka grūtības 
atrast darbiniekus ar  atbilstošām prasmēm  ir lielākais 
šķērslis lēmumu pieņemšanai par ilgtermiņa ieguldījumiem 
(salīdzinot ar ES vidējo rādītāju 40 %) –, Latvija nevar 
atļauties zemu pieaugušo izglītošanās rādītāju. Lai gan to 
uzņēmumu īpatsvars, kas saviem darbiniekiem piedāvā 
mācības, ir pieredzējis lielāko kāpumu Eiropā laikā no 2005  
līdz 2015. gadam, tikai 16 % šo uzņēmumu piedāvā kursus 
vairāk nekā pusei darbinieku (ES vidējais rādītājs ir 39,5 %). 
Turklāt valsts izdevumi apmācībām veido tikai 0,08 % no 
IKP – ievērojami mazāk nekā caurmērā (0,14 %) OECD un 
Eiropas valstīs, par kurām ir pieejami šādi dati.

 ` Iegūtais izglītības līmenis ir uzlabojies, bet vēl jāuzlabo mācību rezultāti.

 ` Izglītošanos turpina maz pieaugušo, un pēdējos gados situācija nav uzlabojusies.

 ` Augsts bezdarba un darbaspēka emigrācijas līmenisliecina, ka ir potenciāls uzlabot prasmju izmantošanu.

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas rezultāti  
(Latvijas, tās kaimiņvalstu un OECD valstu vidējie rādītāji)

Avots: 2015. gada Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma
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Latvia Policy Brief: Education and skills

Latvijas darba tirgū vērojams gan prasmju trūkums, gan 
pārpalikums. Ir par daudz ikdienas roku un fiziska darba 
darītāju, bet ļoti trūkst cilvēku ar kognitīvām prasmēm. 
Tā, piemēram, trūkst darbinieku datoru un elektronikas 
jomā, klientu apkalpošanā un individuālu pakalpojumu 
sniegšanā, darbinieku ar lietvedības zināšanām, kā arī ar 
tādām pamatprasmēm kā lasītā teksta izpratne, rakstīšana 
un aktīva klausīšanās. Ir jāpieliek vairāk pūļu, lai panāktu, ka 
pamatizglītības sistēma nodrošina jauniešus ar vajadzīgajām 
prasmēm un ka arī pieaugušajiem ir pieejama pieaugušo 
izglītība, lai zināšanas atjaunotu atbilstoši darba tirgus 
vajadzībām.

Kādēļ Latvijai tas ir svarīgi?

Prasmju uzlabošana ir svarīga, lai veicinātu nodarbinātību, 
ienākumu gūšanu un kopējo izaugsmi. Turklāt cilvēki, kuriem 
ir vairāk pamatprasmju, piemēram, rakstpratība un rēķināšas 
prasme, biežāk vērtē savu veselību kā labu, uzskata uztver 
sevi par līdzdalīgiem politiskajos procesos un uzticas citiem, 
atšķirībā no cilvēkiem, kam ir mazāk prasmju.

Latvija ir pielikusi pūles, lai risinātu šos jautājumus, īstenojot 
reformas arodizglītības un mācību kvalitātes uzlabošanai. Ir 
panāktsievērojams progress, lai padarītu efektīvāku aktīvā 
darba tirgus politiku, un tiek ieviests Pieaugušo izglītības 
pārvaldības modeļa plāns 2016.–2020. gadam.
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Kas politikas veidotājiem būtu jādara?
 ` Stratēģiski jāizvērtē Latvijas prasmju sistēma un 

jāpārskata atbilstošā prasmju politika izglītībā, 
apmācībā, nodarbinātībā, reģionu ekonomikas 
attīstībā, inovāciju un nodokļu jomā, lai izveidotu 
uz nākotni vērstu, konsekventu un efektīvu 
nacionālo prasmju stratēģiju.

 ` Jāuzlabo sadarbība visā valsts pārvaldē un 
jāiesaista atbilstošās ieinteresētās personas, 
lai izstrādātu kopīgus mērķus, konsekventu 
prasmju politiku, kā arī efektīvus īstenošanas un 
novērtēšanas mehānismus.

 ` Jāizveido drošas un lietotājiem draudzīgas prasmju 
informācijas sistēmas, iekļaujot esošos valsts un 
starptautiskos datus (tostarp no Starptautiskās 
pieaugušo kompetenču novērtēšanas 
programmas), lai palīdzētu politikas veidotājiem, 
uzņēmējiem, pedagogiem un iedzīvotājiem 
pieņemt informētus lēmumus.


