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Ziņojuma mērķis
Šī ziņojuma galvenais mērķis ir sasniegt politisko līmeni, sniedzot faktus un nākotnes
situācijas redzējumu programmu īstenošanai politikas līmenī. Šis ziņojums ir viens no četriem
gala rezultātiem Erasmus+ projektā “PACT - Partnership Achieving Communities Tackling
early school leaving” (PACT: Vietējā līmeņa starpinstitucionālā sadarbība priekšlaicīgas
mācību pamešanas samazināšanā) 2017-1NO01-KA201-034200. Šis ziņojums sniedz
vadlīnijas politisko nostādņu veidošanai par priekšlaicīgas mācību pamešanas (turpmāk PMP) izaicinājumiem. Lai sasniegtu šo mērķi tika veikta kvalitatīva izpēte. Turklāt ziņojumā
uzskaitīti vairāki pašreiz notiekošie un veiksmīgie pasākumi, kuri tiek veikti, lai apkarotu
PMP. PMP apkarošanas paraugmodeļu izpēte nacionālajā un vietējā līmenī ļauj uzsākt
efektīvu pasākumu praksi.

Ievads
Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā un robežojas ar divām citām
Baltijas valstīm - Igauniju un Lietuvu, kā arī ar Krieviju un Baltkrieviju. Tāpat Latvijai ir
jūras robeža ar Zviedriju. Latvijas teritorija ir 64600 kv.km. Iedzīvotāju skaits 2018. gadā ir
1950116. 33% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, t.i., 698529 (oficiāli deklarētas personas),
dzīvo Latvijas galvaspilsētā - Rīgā. Rīgas teritorija - 304 kv.km.
Būdama Baltijas jūras reģiona sastāvdaļa, Latvija vienmēr ir bijusi daudznacionāla valsts ar
dažādām kultūras un izglītības tradīcijām.
Latvieši ir Latvijas pamatiedzīvotāji, un somugru līvi (vai lībieši) ir vienīgā etniskā
minoritāte. Latvijas pašreizējs etniskais iedzīvotāju sastāvs galvenokārt ir masveida pēckara
imigrācijas rezultāts padomju varas gados, kā rezultātā latviešu etnisko piederību īpatsvars
valstī samazinājās no 77% 1935.gadā līdz 52% 1989.gadā.
2017. gadā Latvijas iedzīvotāju etniskais sadalījums bija šāds - 62% latviešu, 25,4% krievu,
3,3% baltkrievu, 2,2% ukraiņu, 2,1% poļu un 5% citas etniskās piederības iedzīvotāju.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas imigrācijas procesu no jauna regulēja valsts likumi,
ministru kabineta un valsts institūciju noteikumiem. Tādējādi, imigrācija strauji palēninājās.
1992.gads bija pagrieziena punkts, kad tika izdoti noteikumi, kas regulēja ārvalstu pilsoņu un
bezvalstnieku iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā.
Kopējais iedzīvotāju skaita un dzimstības samazinājums ir izraisījis ievērojamu skolēnu un
studējošo skaita samazināšanos. Ar to ir sākts skolu slēgšanas vai apvienošanas process, kas
joprojām turpinās.
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1.nodaļa Latvijas izglītības sistēma
Tiesības uz izglītību
Ikvienam Latvijas Republikas pilsonim, Latvijas Republikas izdotā nepilsoņa pases
turētājam, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas
pilsonim, Eiropas Kopienas patstāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir uzturēšanās atļauja Latvijas
Republikā, bezvalstniekam, kuram ir Latvijas Republikas izdotais bezvalstnieka ceļošanas
dokuments, trešo valstu piederīgajam vai bezvalstniekam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja
Latvijas Republikā, bēglim vai alternatīva statusa turētājam un personai, kura ir saņēmusi
pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā ir vienlīdzīgas tiesības uz izglītību.
Izglītības sistēmas pārvaldība
Izglītības sistēma Latvijā tiek pārvaldīta trijos līmeņos - valsts, vietējā and institucionālajā.
Parlaments (Saeima), Ministru kabinets un Izglītības un zinātnes ministrija ir galvenās
lēmējinstitūcijas nacionālajā līmenī. Izglītības un zinātnes ministrija ir izglītības politikas
izstrādes un īstenošanas institūcija, kas pārrauga valsts izglītības iestāžu tīklu, nosaka
izglītības standartus un skolotāju apmācības saturu un veidu.
Mācību valoda

Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs mācību valoda ir valsts valoda - latviešu. Izglītību
citās mācību valodās var iegūt privātajās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs, kuras nodrošina valsts izglītības (mācību) programmas mazākumtautībām.
Ikviens pamata vai vidējās izglītības posma skolēns, kurš iegūst izglītību citā valodā,
vienlaikus apgūst valsts valodu un kārto eksāmenu valsts valodā valsts noteiktajā kārtībā un
apjomā.
Arodizglītības kvalifikācijas eksāmeni ir kārtojami valsts valodā.
Kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija tiek nodrošināta valsts valodā, ja to finansē no
valsts vai pašvaldību budžeta.
Mācību maksa
Valsts un pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs pirmskolas, pamata un vidējo izglītību
finansē no valsts un pašvaldību budžeta. Privātās izglītības iestādes var noteikt mācību maksu
par izglītības nodrošināšanu.
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Izglītības sistēmas ietvarstruktūra
Latvijas izglītības sistēmu veido pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un
augstākā izglītība. Vispārējā izglītība Latvijā kopumā ilgst 12 gadus, kas sastāv no obligātās
9 gadu pamatizglītības un 3 gadu vidējās izglītības.
Latvija visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma nodrošina likumīgas tiesības uz pirmsskolas
izglītību un aprūpi (PIA). Pašvaldībām ir pienākums nodrošināt, lai bērni, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, varētu piekļūt PIA institūcijai viņu mājas
tuvumā. PIA iegūšana piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem ir obligāta.
Pamatizglītība sastāv no vispārējas pamatizglītības no 7 gadu vecuma (1.-9.klases) un
profesionālās pamatizglītības. Vidējā izglītība sastāv no vispārējas vidējas izglītības,
profesionālās vidējas izglītības un profesionālās izglītības. Augstāko izglītību var iegūt
izvēloties akadēmisko vai profesionālo mācību programmu.
Tipiskajā pamatizglītības skolas dienā ir 5 stundas 1.-3.klasēs un līdz 8 stundām 9.klasē.
Mācību gads ir 34 nedēļu garš pirmajā klasē un 37 nedēļu garš 9.klasē. Obligātos skolas
priekšmetus var sadalīt 4 tematiskajos blokos: Ievads tehnoloģijās un dabaszinātnē, Valodas,
Māksla un Cilvēks un sabiedrība. Vispārējās izglītības mācību programmu nosaka 20
priekšmetu standarti. Pēc pamatizglītības beigšanas vairums jaunu cilvēku turpina savu
izglītību augstākajā vidējas izglītības posmā vispārējas izglītības vidusskolā, un viena ceturtā
no visiem jauniešiem iestājas tehnikumos un tālākizglītības skolā.
Vispārējais augstākas vidējas izglītības posms parasti ilgst trīs gadus, sākas 16 gadu vecumā
un beidzas 19 gadu vecumā (10.-12.klases). Ir iespējams izvēlēties vispārējo un profesionālo
novirzienu. Neskatoties uz to, ka augstākas vidējas izglītības posms Latvijā nav obligāts,
iedzīvotāju, kas pabeidza šo zglītības posmu, īpatsvars sabiedrībā vēl joprojām ir
augsts, un tas pārsniedz OECD vidējo skaitu. Mācību gads ilgst 35 nedēļas 10.-11.klasēs
un 38 nedēļas 12.klasē paredzot ne vairāk kā 36 stundas nedēļā un 8 stundas dienā. Obligāto
mācību standartu trīsgadīgajā augstākās vidējās izglītības posmā nosaka Valsts standarts, un
tā īstenošana notiek četros virzienos: (1) vispārēja programma bez padziļinātas kāda mācību
priekšmeta mācīšanas; (2) humanitāro un sociālo zinātņu programma; (3) matemātikas,
dabaszinību un tehnisko zinātņu programma; un (4) profesionālā programma, kas paredz
padziļinātu attiecīgas profesionālas jomas mācību priekšmetu apguvi.

Izglītības standartus un noteikumus par mācību sasniegumu vērtēšanu pamatskolā un
vispārējas augstākas vidējas posma skolā izstrādā Valsts izglītības satura centrs, kas ir
izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota tiešās
pārvaldes iestāde. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti valsts centralizētajos eksāmeno un
tiek organizēti gan skolas, gan valsts līmenī.
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Citas izglītības iespējas
Papildus mācībām parastajā skolā bērni var iegūt uz profesiju orientēto izglītību mākslā,
mūzikā vai sportā, vai arī jebkurā citā viņu interešu jomā. Mākslas un mūzikas skolas
galvenokārtb tiek finansētas no pašvaldību budžeta.
Šāds izglītību veids tiek realizēts pēc brīvpratības principa, un to Nosaka katra bērna
individuālās izglītības vajadzības un vēlmes.
Izglītojamo skaits speciālajās interešu izglītības programmās ar katru gadu aug.
2017./2018. mācību gadā 293527 cilvēki jeb 92% no visiem Latvijas vispārējās,
profesionālās un speciālās izglītības skolu audzēkņiem apguva kādu no speciālās
interešu izglītības programmām.
Speciālās izglītības skolas vai speciālās izglītības klases vispārējās izglītības skolās nodrošina
izglītību bērniem ar speciālajām vajadzībām, kas atbist katra bērna fiziskas un garīgas
attīstības līmenim. Speciālas izglītības tiek īstenota līdzīgā veidā kā vispārīga izglītība,
nodrošinot personām ar īpašām vajadzībām iespēju iegūt vispārējas zināšanas un iemaņas ar
5 uzsvariem uz to piemērojmību, tādējādi veicinot sociālo iekļaušanu. Latvijā ir 64 speciālas
izglītības skolas. Gandrīz visas šīs skolas nodrošina saviem izglītojamiem arī kopmītnes.
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Latvijas Republikas izglītības sistēma (2018)
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2.nodaļa

Faktiskās situācijas PMP jomā apskats

2.1. Latvija
Latvijas izglītības politikas galvenais mērķis ir kvalitatīva un iekļaujošā izglītība personīgai
izaugsmei, cilvēku labklājībai un valsts ilgtspējīgai attīstībai.
Latvijā arvien lielākā mērā izglītības sistēmā tiek iekļauti mazākumtautību bērni un skolēni
ar speciālajām vajadzībām, kuri ir galvenā risku grupa PMP jomā.
Latvijā pastāv vairāki izglītības sistēmas aspekti, kas palīdz novērst PMP:
noteikumi, kas regulē bērnu uzņemšanu skolās un atskaitīšanu no tām;
visaptvēroša izglītības sistēmas reforma;
mazākumtautību izglītība
interešu izglītība.
Latvijā viens no preventīviem pasākumiem PMP jomā ir noteikumi, kas paredz tiesības uz
izglītību. Ministru Kabineta noteikumos ir noteikts, ka skolēns nevar tikt atskaitīts no
vispārējas pamatizglītības pragrammas līdz pilngadību sasniegšanai (18 gadi).
Pamatizglītības posma klasēs (1.-4.klases) skolēns bez nosacījumiem tiek pārcelts nākamajā
klasē, izņēmot gadījumus, kad izglītības iestādes pedagoģiskā padome nolemj citādi.
Savukārt, 5.-8.klašu skolēns tiek pārcelts nākamajā klasē, ja tas ir saņēmis gada vērtējumu
visos mācību priekšmetos un ir ieguvis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm.
Skolēns, kurš ir saņēmis apliecību par vispārējas pamatizglītības programmas apguvi, var
atkārtoti iestāties 9.klasē līdz pamatizglītības programmas apgūšanai, līdz tas ir sasniedzis 18
gadu vecumu.
Tikai pilngadīgam skolēnam vispārējas pamatizglītības posmā (7.-9.klases) ir tiesības tikt
atskaitītam no izglītības iestādes, ja skolēns pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai
gadījumā, ja skolēns atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.
Vidējās izglītības posmā (10.-11.klases) skolēns tiek pārcelts nākamajā klasē, ja tas visos
skolas priekšmetos ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav mazāks par četrām ballēm.

Vidējās izglītības posmā (10.-12.klases) skolēnam ir iespēja tikt atstātam uz otro mācību gadu
tajā pašā klasē tikai, ja nepamatotu kavējumu dēļ viņa/viņas mācību sasniegumi ir zemāk par
četrām ballēm.
Ja vidējās izglītības posma skolas izglītojamais netiek pārcelts uz nākamo klasi, tas tiek
atskaitīts no izglītības iestādes. Avots:
Saskaņā ar Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) datiem 2009.gadā
Latvijā
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pamatskolas līmenī akadēmiskā gada atkārtošanas rādītājs ir 11,1%, t.i., to 1.-9.klašu skolēnu
skaits, kuri kādā no pamatskolas klasēm vismaz vienu reizi tika atstāti uz otro mācību gadu
tajā pašā klasē. Tas ir nedaudz labāk nekā ESAO valstīs, kurās vidējais rādītājs ir 13%.
Skolotāji, vecāki un izglītības iestādes ir izstrādājuši alternatīvas stratēģijas un nodrošina
nepieciešamo atbalstu, ja skolēnam mācību procesā ir radušās problēmas. Lai efektīvi strādātu
ar skolēniem, kuriem ir mācīšanas grūtības, ir nepieciešams sistēmātiski vērtēt katra skolēna
sasniegumu rezultātus, agri iesaistīties vecākiem un skolai, skolotāju apmācība u.c. Avots:
https://www.tvnet.lv/4741344/uz-otru-gadu-vares-atstat-tikai-ipasos-gadijumos
Pēcdiploma skolēnu skaits Latvijā samazinās - 2018.gadā bija rekordmazs skolēnu skaits 1375 skolēni, kuri atkārtoti mācījās tajā pašā klasē. Pirms astoņiem gadiem šādu skolēnu
skaits bija 5500
Izglītības kvalitātes dienests ziņo, ka dažreiz skolēni paliek uz otro gadu veselības problēmu
vai citu apstākļu dēļ, taču visbiežāk tādēļ, ka tas nesadarbojas ar skolotāju.
Otrgadnieku apmācība izmaksā valstij vidēji 900 Eiro gadā. Skolas psihologu asociācija ziņo,
ka skolēna atstāšana uz otro gadu nav labākais risinājums, jo tas ir grūti arī no psiholoģijas
viedokļa. Avots: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sogad-latvijas-skolas-rekordmazsotrgadnieku-skaits.a279821/
Saskaņā ar starptautiskiem skolēnu vērtēšanas datiem Latvijā pēdējās desmitgadēs ir
ievērojami uzlabojies skolēnu vidējais sniegums (piecpadsmitgadnieku vidū), sasniedzot
ESAO vidējo līmeni dabaszinībās, un tas ir nedaudz mazāks par vidējo līmeni lasīšanā un
matemātikā. Latvijā ir mazāks skolēnu, kuriem trūkst pamatprasmes, skaits nekā vidēji ESAO
valstīs. Tomēr, labāko skolēnu skaits arī ir mazāks.
Vispārējā un profesionālajā izglītībā tiek uzsāktas visaptverošas reformas. Vispārējas
izglītības posmā jauns uz kompetencēm balstīts mācību saturs tiks pilnībā ieviests 2019.2023.gados. Tiek paredzēts, ka profesionālas izglītības un apmācības (PIA) modernizācijas
rezultātā augstākā līmeņa vispārējas vidējas izglītības un PIA skolēnu skaits 2020.gadā
sasniegs 50/50%. Tas bija 60/40% 2016.gadā. 2017.gadā augstāko izglītību ieguvušo cilvēku,
kuriem ir 30-34 gadi, skaits Latvijā bija augstāks nekā vidējais ES, bet mūžizglītībā iesaistīto
pieaugušo cilvēku skaits ir zemāka nekā vidēji ES.

Latvijā ir ilga mazākumtautību tradīcija - 1919.gadā neatkarīgajā Latvijā ar pirmo izglītības
iestāžu likumu tika nodrošināta izglītības autonomiju vācu, krievu, ebrēju, poļu un baltkrievu
skolām. Tagad valsts turpina attīstīt un finansēt mazākumtautību (bilingvālās) izglītības
modeli, nodrošinot valsts finansēto izglītību sešās mazākumtautību valodās:
- igauņu;
- lietuviešu;
- poļu;
- ukraiņu;
- baltkrievu;
- krievu.
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2017./2018. mācību gadā 71% skolēnu tika uzņemti izglītības programmās ar latviešu valodu
kā mācību valodu un 29% skolēnu - mazākumtautību programmās.
2018.gada martā Saeima apstiprināja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības
likumā saskaņā ar kuriem 2021./2022.mācību gadā mazākumtautību augstāka līmeņa vidējās
izglītības programmas pakāpeniski pāries uz apmācību latviešu valodā. Pārejas periods
sāksies 2010./2021. mācību gadā. Jaunais bilingvālas izglītības modelis mazākumtautību
izglītības programmās 1.-6.klasēs paredz, ka vismaz 50% izglītības satura tiks mācīts latviešu
valodā; 7.-9.klasēs - vismaz 80%. Sākot ar 2022./2023.mācību gadu visi vispārējas izglītības
mācību priekšmeti augstākas vidējas izglītības posmā (10.-12.klasēs) tiks mācīti tikai latviešu
valodā (izņēmot svešvalodas). Savukārt, mazākumtautību bērni turpinās mācīties savu dzimto
valodu, literatūru un mācību priekšmetus, kuri attiecas uz kultūru un vēsturi, attiecīgajā
mazākumtautību valodā.
Cita Latvijas izglītības sistēmas īpatnība ir profesionāli orientēta izglītība sportā, mākslā un
mūzikā, kuru nodrošina sporta, mākslas un mūzikas skolas, un to sauc par interešu vai hobiju
izglītību. Tā ir sistemātiskā zināšanu un prasmju iegūšana, kā arī vērtību veidošanās mākslā,
kultūrā un sportā līdztekus sākumskolas, pamatskolas un vidējas izglītības iegūšanai. Šajā
aktivitātēs piedalās vairāk nekā 70% skolēnu vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Eiropas Padomes
starptautiskās analīzes komanda secināja, ka Latvijas hobiju izglītības modelis ir labākas
ārpusstundu izglītības prakses piemērs. Avots: Eurydice 2018/19
2.2. Rīgas pašvaldība
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir Rīgas pašvaldības
institūcija, kura īsteno pašvaldības politiku un uzrauga institūciju darbību, kuri darbojas
pirmskolas, vispārējas un profesionālas (māksla, mūzika un sports) izglītības jomā, kultūras,
jaunatnes, sporta, kā arī sabiedrības integrācijas jomās.
Departaments koordinē un uzrauga izglītības iestāžu darbinieku profesionālo attīstību un to
metodoloģisko darbu. Departaments cenšas identificēt labāko skolotāju pieredzi un veicināt
labāko prakšu apmaiņu.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pārrauga 300 pašvaldību
institūcijas:
152 pirmskolas iestādes
114 skolas
13 interešu izglītības institūcijas
9 mūzikas un mākslas skolas
11 sporta skolas
22 brīvā laika pavadīšanas centrus izglītības institūcijās
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5 kultūras centrus
Kultūras institūciju asociāciju ar astoņām filiālēm
Rīgas Centrālo bibliotēku un tās 29 filiāles
Profesionālo simfonisko orķestri “ Rīga”
Rīgas pašvaldības sporta iestādi “Rīgas Nacionālā Sporta manēža”
Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Rīgas skolās īstenotās mācību programmas:
• pamatizglītības programma (oficiālajā mācību valodā)
• pamatizglītības programma mazākumtautību skolām (krievu un citās valodās)
• pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programma (9 skolas, kopumā 587 skolēni
(ieskaitot vakarskolas) no ģimenēm ar sociālajām problemām, maznodrošinātajām
ģimenēm un bērni, kas neapmeklē skolas)
• vispārējas vidējas izglītības programma matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens;
humanitārais un sociālais virziens; profesionālais virziens
• vispārējas vidējas izglītības programma - tālmācība
Interešu izglītība
Tāpat Rīgas pašvaldība atbalsta dažāda veida interešu izglītības centrus, kurus apmeklē
aptuveni 76300 skolēni vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Šajos centros strādā aptuveni 600
skolotāji. Interešu izglītības centros bērni var pavadīt savu ārpusskolas brīvo laiku produktīvi.
Šajos mācību centros katru gadu tiek organizēti vairāk nekā 140 dažāda veida pasākumi, kurus
apmeklē vairāk nekā 80000 bērni un jaunieši.
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Rīgas skolas
114 pašvaldību dibinātās skolas ar 68784 skolēniem

- 4 sākumskolas (1.-6.klases)
- 23 pamatskolas (1.-9.klases)
- 87 vidusskolas (1.-12.klases)
Rīgas pašvaldība līdzfinansē 33 privātskolas ar 2684 skolēniem.
5 valsts līmeņa ģimnāzijas (7.-12.klases)
10 speciālās izglītības iestādes
5 vakarskolas (maiņu skolas)
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2.3. Rīgas Pļavnieku pamatskola
Rīgas Pļavnieku pamaskolā mācās 703 skolēni 7-16 gadu vecumā un strādā 64 skolotāji.
Skola īsteno vispārējo pamatizglītības programmu un vispārējo pamatizglītības programmu
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens. Tāpat skola uzņem patvēruma meklētājus.
Attiecīgo līgumu Izglītības un zinātnes ministrija slēdz ar Rīgas Pļavnieku pamatskolu kopš
2016./2017. mācību gada. Skolotāji ir apmācīti darbam ar daudzveidīgiem skolēniem.
2016./2017. mācību gadā skolā tika uzņemti:

2 skolēni no Tadžikistāna (sākumskolā);
2 skolēni no Lībijas (sākumskolā);
12 skolēni no Sīrijas (1 pamatskolā, 11 sākumskolā).
2017./2018. mācību gadā skolā tika uzņemti:
2 skolēni no Sīrijas (pamatskolā)

3.nodaļa Preventīvie pasākumi Rīgā, Latvijā
3.1. Rīgas pašvaldība - notiekošie vietējie preventīvie pasākumi
Latvijas un Rīgas skolu pamešanas iemesli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motivācijas trūkums
mācīšanas un uzvedības traucējumi
vecāku nepietiekama iesaistīšanās
grūtniecība, precēšanās
neattaisnota prombūtne
konflikta situācijas skolā
materiālie apstākļi
veselības problēmas
darba gaitu uzsākšana, u.c.

Turklāt, daudzos gadījumos tie ir vairāki iemesli, kas mijdarbojas un viens otru papildina.
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Statistika
Statistiskie dati liecina, ka zēni divreiz biežāk pamet skolu nekā meitenes. Kā galveno iemeslu
zēni min darba gaitu uzsākšanu un nevēlēšanās mācīties. Savukārt, meitenes - grūtniecību un
veselības problēmas.
Motivācijas trūkums ir skolu pamešanas veicinošs faktors abu dzimumu pārstāvjiem. Šādi
veidojas apburtais loks: jauniešiem ir mācību grūtības, tādēļ tiem zūd motivācija mācīties un
tie sāk kavēt stundas.

Izaicinājumi
Šobrīd ne vienmēr ir iespējams efektīvi novērst priekšlaicīgu skolas pamešanu, jo galveniem
atbalsta pīlariem - skolai, vecākiem un pašvaldībai - trūkst papildu atbalsta un resursu.
• Pedagogi ne vienmēr ir labi sagatavoti nepieciešama atbalsta sniegšanai.
• Vecākiem bieži trūkst spējas iesaistīt savus bērnus, kam ir mācību vai uzvedības grūtības,
dialogā.
• Vietējā un valsts līmenī galvenie šķēršļi priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai ir
sistemātiskas informācijas, visaptverošas metodoloģijas un nepieciešamu resursu trūkums,
kā arī problēmas, veidojot efektīvu sadarbību starp visām bērnu un jauniešu aizsardzībā
iesaistītajām organizācijām.
Institucionālie pasākumi:
• PMP riska grupu skolēnu datubāzes izstrādāšana un izmantošana;
• valsts un pašvaldību institūciju iesaistīšana preventīvo pasākumu un iejaukšanos
realizēšanā;
• mācību satura un metožu uzlabošana;
• pedagogu un atbalsta personāla kompetenču un spēju uzlabošana darbā ar PMP riska grupu
skolēniem;
• vienaudžu un jaunatnes līderu atbalsta palielināšana PMP riska grupu jauniešiem.
Individuālie pasākumi:
• Vecāku iesaistīšana skolēnu izglītības un sociālo problēmu risināšanā.
• Maznodrošināto ģimeņu atbalsts, nodrošinot viņu bērnu pamata vajadzības.
• Individuālie atbalsta pasākumi PMP riska grupu skolēniem.
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klases audzinātājs - atbalsta personāls - direktora vietnieks - direktors - atbalsta departaments
- atbildīgās institūcijas

Notiekošie preventīvie pasākumi, lai samazinātu PMP Rīgas skolās
Jaunatnes atbalsts
• Rīgas skolēnu pašpārvalde
• Skolēnu nevalstiskās organizācijas
• Speciālais jaunatnes centrs, kurš kalpo kā satikšanas vieta un jaunu ideju realizēšanas
platforma
• “Jaunatnes mēnesis” - visā pilsētā tiek organizēti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir jauniešu
brīva laika pavadīšana interesantā un efektīvā veidā, aktīvi piedaloties un jautri pavadot
laiku.
• Jauniešu interešu izglītības centri, vairums no kuriem atrodas skolās.
• 300 nometnes gadā, kurās bērni var pavadīt savu skolas brīvlaiku. Vairāk nekā 12000
dalībnieku.

Mācību atbalsta nodaļas funkcijas
•
•
•
•

Atbalsta personāla darba koordinēšana un kontrolēšana.
Piemērotu darba apstākļu un profesionāla atbalsta nodrošināšana.
Pēc atbalsta personāla rekomendācijām metodoloģiskā darba ar skolotājiem organizēšana.
Apmācības vides optimizācija, realizējot iekļaujošo izglītību.

Atbalsta personāls skolās
• Speciālās izglītības skolotājs
• Logopēds
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• Psihologs
• Sociālais pedagogs
• Medmāsa
Katru gadu psihologi konsultē vairāk nekā 6000 vecākus, aptuveni 6050 skolotājus un vairāk
nekā 15000 skolēnus.
Turklāt sociālie pedagogi konsultē aptuveni 28000 skolēnus, 14500 vecākus un 12000
skolotājus gadā.

Citi atbalsta pakalpojumi
Ārkārtas iejaukšanās izglītības iestādes darbībā ir augstu profesionāļu komandas iesaistīšana,
kas sniedz konsultācijas un psiholoģisko palīdzību skolēniem, viņu vecākiem un izglītības
iestādes personālam jebkurā krīzes situācijā.
Ģimenes konsultācijas ir maksas ģimenes terapijas konsultācijas skolēniem ar uzvedības,
mācīšanos vai sociālipsiholoģiskajām grūtībām, kas ir saistītas ar ģimenes disfunkciju.

3.2. Notiekošie preventīvie pasākumi Rīgas Pļavnieku pamatskolā
Preventīvie pasākumi patvēruma meklētājiem, jaunatnācējiem un remigrantiem:
Pirms mācību sākuma
Skolā notiek tiekšanās ar ģimeni un bērniem, piedaloties administratīva personāla pārstāvim,
mentoram un tulkotājam.
Tikšanās laikā

-

tiek noskaidrota iepriekšēja izglītības pieredze;
tiek aizpildīta uzņemšanas dokumentācija;
tiek norunāts datums un laiks diagnostiskā testa pildīšanai;
tiek paskaidroti skolas noteikumi;
tiek atbildēts uz jautājumiem;
vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar skolas telpām.

Pēc diagnostiskā testa pildīšanas
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- tiek parakstīts līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju;
- bērns tiek uzņemts skolā, ņemot vērā viņa/viņas vecumu un iepriekšējas izglītības
pēctecību;

- katram bērnam tiek izstrādāts individuāls mācību plāns.

Atbalsts skolotājiem:

- Latviešu valodas aģentūras 36-stundu kursi visam skolas personālam - “Pedagogu
profesionālo kompetenču attīstība darbā ar remigrantu bērniem un imigrantiem”.

- Darba grupas un pieredzes apmaiņa.
- Valsts finansējums skolotāju atalgojumam pirms tiek piešķirts statuss.

Atbalsts skolēniem:

- Individuālās latviešu valodas nodarbības.
- Latvijas Universitātes Āzijas studiju programmas studentu atbalsts stundās un
individuālajās latviešu valodas nodarbībās.

-

Otra skolotāja piedalīšanās un atbalsts dažu stundu laikā.
Pēc statusa piešķiršanas pašvaldība apmaksā divas valodu nodarbības.
Skolas iekšējas kārtības noteikumi tiek iztulkoti arābu valodā.
Tiek nodrošināts speciāls ēdiens saskaņā ar tradīcijām (cūkgaļas aizvietošana).
Ir pieejams finansiālais atbalsts grāmatām - 45 Eiro.

Izaicinājumi:

- Starpvalodu trūkums, jo skolēnu un viņu vecāku angļu, vācu un krievu valodas zināšanas
nav pietiekamas.

-

Mācību valodas nezināšana vai tās ļoti zems zināšanu līmenis.
Skolas neapmeklēšana.
Vērtējumi ikdienas mācīšanas procesā.
Mācību palīglīdzekļu, ieskaitot sporta tērpa, trūkums.
Individuāla plāna sastādīšana katrā skolas priekšmetā.
Adaptācija klasē.
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- Ir grūti īstenot individuālo pieeju stundu laikā, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu apmācību
pārējiem skolēniem klasē.

-

Vecāki neievēro iepriekšējo vienošanos par bērnu nogādāšanu skolā.
Skolēniem ir ļoti atšķirīgs zināšanu līmenis un iepriekšēja skolas pieredze.
Skolēniem trūkst motivācijas mācīties, jo viņi neplāno palikt Latvijā.
Sabiedrības attieksme.

4.nodaļa Atbalsts vecākiem

Pēc pēdējās tautas skaitīšanas 2011.gadā Latvijā pastāv seši ģimenes veidi:
• laulātie ar bērniem (32,3%)
• pāri bez bērniem (21,2%)
• mātes ar bērniem (29,1%)
• tēvi ar bērniem (4,3%)
• neprecēti pāri ar bērniem (7,8%)
• neprecēti pāri bez bērniem (5,3%)

Latvijā 33% bērni dzīvo ģimenēs, kurās vecāks vai vecāki nedzīvo kopā.
Avots: Latvijas statistikas pārvalde
Lai gan 2014. gadā Latvijā veikts pētījums par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas iemesliem
(Izglītības un zinātnes ministrija, 2015) secina, ka tikai 3% respondentiem šie iemesli ir
saistīti ar saviem vecākiem, sadarbība ar izglītojamo ģimenēm ir svarīga visos priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas aspektos, piemēram, sadarbība ar vecākiem stundu kavēšanās
problēmas risināšanā, samazinātu mācību sasniegumu gadījumā, studentu savstarpējās
vardarbības novēršanā utt.

Rīgas pašvaldības atbalsts ģimenēm
Sociālās rehabilitācijas programma jauniešiem ar uzvedības problēmā
Psihologa konsultācijas, psihoemocionālais atbalsts un psiholoģiskā izpēte
Diennakts krīzes tālrunis - psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušajiem cilvēkiem
Ģimenes asistenta pakalpojums
Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas, tai skaitā
atkarību profilakses, jautājumos
• Sociālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz
18 gadiem
•
•
•
•
•
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Avots: http://www.ld.riga.lv/lv/
Ļoti plašā jautājumu lokā ir nepieciešama starpinstitucionālā sadarbība. Biežie cēloņi ir
narkotiku un/vai citu apreibinošo vielu lietošana; vardarbība pret izglītojamajiem ģimenē,
izglītības iestādē, citā vidē; ģimenes modeļa deformācija; krīzes situācijas izglītības iestādē;
stundu kavējumi izglītības iestādē, mācīšanas kavējumi; mācīšanās grūtības; izglītojamo
uzvedības problēmas; pārkāpumi; izglītojamo psiholoģiskās problēmas (veģetatīvā distonija,
ēšanas traucējumi, depresija, pašnāvības), nelaimes gadījumi, ievainojumi, slimības utt.
Atbalsta personāla pieejamība (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, medicīniskais
personāls utt.) tiek nodrošināta izglītības iestādēs pēc nepieciešamības. Starpinstitucionālā
sadarbība sākotnēji notiek izglītības iestādē, bet nepieciešamības gadījumā arī ārpus tās,
iesaistot sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības administrāciju izglītības jomā vai izglītības
speciālistu, kā arī pārstāvjus no izglītības institūcijām, bērnu aprūpes institūcijām, cietumiem,
pedagoģiski-medicīniskā komisijām, valsts policijas, valsts probācijas dienesta, utt.
Kaut gan ne visām Latvijas pašvaldībām ir izveidots starpinstitucionālās sadarbības modelis,
un ne visi PMP riska grupu skolēnu vecāki zina par pašvaldības atbalsta iespējām.
Sadarbības iespējas ar vecākiem Rīgas skolās

Vecāki Latvijā izrāda arvien lielāku iniciatīvu, arvien aktīvāk iesaistās savu bērnu izglītošanā,
piedalās dažādos pasākumos un organizācijās, piemēram, Latvijas vecāku forums, Latvijas
vecāku kustība, sabiedrība “Vecāki par izglītību” u.c., cenšoties risināt viņiem svarīgus bērnu
izglītības jautājumus.
Skolotājs realizē sadarbību ar vecākiem individuālā, grupālā un frontālā formā:
• Individuālās sadarbības formas - rakstiska, telefoniska, elektroniska sazināšanās; www.eskola.lv; www.skolas.lv, atbildes uz jautājumiem; vecāku uzaicinājums uz skolu;
individuālās konsultācijas; mājas apmeklējums; pārrunas ar vecākiem.
• Grupālās sadarbības formas - klases vecāku sapulce; klases vecāku komiteja/dome; grupu
konsultācijas; vecāku piedalīšanās stundās; regulārās vecāku dienas.
• Frontālās sadarbības formas - vecāku kopsapulce; ģimenes vakari; skolas svētki; pārgājieni;
ekskursijas; sporta pasākumi; kultūras pasākumu kopapmeklējumi; pedagoģiskās izglītības
pasākumi, u.c.
Pedagogam ļoti elastīgi jānovērtē, kura no sadarbības formām ar katru ģimeni un kurā
situācijā būs visefektīgākā. Nav sliktu vai labu sadarbības formu, ir tikai īstajā laikā un
pareizajā situācijā izmantotas formas.
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Avots: Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, metodiskais līdzeklis “Skolas un ģimenes
sadarbība”, 2009

5.nodaļa

Speciālās programmas jauniešu atbalstam mazākattīstītajās pilsētu zonās

5.1. Valsts atbalsta programmas
Pirmais pārskats par mazattīstītajām pilsētas zonām Rīgā tika veikts, izstrādājot Rīgas pilsētas
attīstības plānu 2006.-2018. gadam. Pārskats identificēja pilsētas fiziskos resursus (zeme,
apbūves teritorijas), kuri ir iepriekš saimnieciski izmantoti, taču pašlaik netiek aktīvi
apsaimniekoti vai ir pamesti, atstāti novārtā vai piesārņoti, vai arī citādu iemeslu dēļ ir
uzskatāmi kā ekonomiski neefektīvi pilsētas attīstības kontekstā.
Avots: http://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/rigas-attistibas-plana-2006-2018-g-izpetes/
Ņemot vērā, kā Rīgas ekonomiskie rādītāji ir labāki nekā citur Latvijā, pilsēta piedāvā dažus
unikālus pakalpojumus gan veselības aprūpē, gan izglītībā, gan kultūrā, kas piesaista
pakalpojumu saņēmējus ne tikai no Rīgas reģiona, bet arī no visas Latvijas. Šādu pievilcību
veicina arī atbilstošs sociālais infrastruktūras trūkums jomās, kur tas ir nepieciešams. Turklāt,
gandrīz visi pakalpojumi ir koncentrēti Rīgas vēsturiskajā centrā. Tādējādi, netiek veicināta
sociālās infrastruktūras attīstība citos Rīgas mikrorajonos vai pilsētas apkaimē.
Apmērām trešdaļa no visiem Latvijas skolēniem iegūst vispārējo izglītību Rīgā.
Rīgas izglītības iestāžu pārstrukturēšanas un optimizācijas rezultātā pēdējos gados ir
vērojama strauja izaugsme.
Rīgas Domes politika:
• Vecināt esošo izglītības iestāžu ēku renovāciju un sakārtošanu.
• Veicināt jaunu izglītības iestāžu celtniecību jaunajos Rīgas dzīvojamos rajonos.
• Dzīvojamos rajonos jeb apkaimēs, kur ir izteikta nepieciešamība pēc skolām kā alternatīvu
jaunu skolu celtniecībai izskatīt iespēju paplašināt esošās skolas, veidojot piebūves.
• Veidot pilsētas ģimnāzijas tīklu, lai nodrošinātu racionālu resursu izmantošanu un
paaugstinātu izglītības kvalitāti.
Avots: Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam
http://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/rigas-attistibas-plans-2006-2018-g-201205/
Viens no Latvijas izglītības attīstības politikas vispārējiem mērķiem ir iekļaujoša izglītība.
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Iekļaujoša izglītība ir process, kurā tiek nodrošinātas visas atbilstošas un dažādas skolēnu
vajadzības, palielinot skolēnu piedalīšanos izglītības, kultūras un kopienas procesos un
samazinot atstumtības iespējas no izglītības un izglītības procesa.
Saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.2020. gadam galvenās mērķa grupas, kurām ir nepieciešams atbalsts un iekļaujoša izglītība,
ir attīstības, spēju un veselības stāvokļa, sociālo apstākļu izraisītās atstumtības riskam
pakļautie bērni un jaunieši. Tāpat riska grupā ir trešo valstu pilsoņi, mazākumtautību bērni un
čigāni, kā arī reemigrējušie un ārzemēs dzimušie Latvijas valstspiederīgo bērni un jaunieši.
Vispārējas izglītības programmā pastāv arī daži atbalsta pasākumi talantīgiem bērniem. Tāpat
pastāv daudz profesionāli orientētu izglītības programmu mākslā un sportā, kā arī interešu
izglītības programmu dažādās jomās, kur talantīgie bērni var piedalīties un attīstīt savus
talantus. Kaut gan galvenajos vadības dokumentos talantīgie bērni netiek uzskatīti par mērķa
grupu, kam nepieciešams īpašs atbalsts, kā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupa.
Ar Izglītības likumu apstiprinātas atbalsta programmas:

- Karjeras attīstības atbalsts. Katra izglītības iestāde ir atbildīga par karjeras attīstības
atbalsta nodrošināšanu.

- Latvijā, valsts izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības
programmas, izglītību var iegūt ne tikai latviešu valodā, bet arī citā valodā. Šis regulējums
nodrošina ievērojamu atbalstu dažu imigrantu grupu bērniem, kā arī Latvijas
mazākumtautībām.

- Cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām tiek piedāvātas speciālās izglītības programmas.
Vispārējas izglītības likums paredz, ka izglītojamie ar speciālajām vajadzībām var apgūt
speciālās izglītības programmās speciālajās izglītības iestādēs vai klasēs. Tāpat Vispārējas
izglītības likums nosaka, ka vispārējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstoši noteikumi, var
integrēt skolēnus ar speciālajām vajadzībām, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana
Bāzes
vērtība,
gads
Izglītību agrīni pametušo romu īpatsvars, %.

2017.gad 2020.gads
s

10% (2012) 9%

7%
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11 gadus vecu bērnu īpatsvars, kuri vismaz divas 23% (2010) 20%
reizes pēdējo pāris mēnešu laikā cietuši no
vienaudžu vardarbības izglītības iestādē, %.

15%

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālām 4% (2012)
vajadzībām īpatsvars vispārējās izglītības iestādēs
ISCED 1-3, % no kopējā izglītojamo skaita.

10%

33%

Agrīnā vecumā diagnosticētas bērnu speciālās 10%
vajadzības un mācību grūtības, lai veiktu savlaicīgu
profilakses un korekcijas darbu, %.

20%

20%

Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana
Bāzes
2017.gad 2020.gad
vērtība, gads s
s
Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav 5,4% (2013) 4,4%
reģistrēti nevienā izglītības iestādē, īpatsvars, %.

3%

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto 10,6%
iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi, %. (2012)

10,2%

10%

Par nesekmību un nodarbību neapmeklēšanu no 6% (2012)
profesionālās vidējās izglītības iestādēm atskaitīto
audzēkņu skaita īpatsvars, %.

5%

3%

Izglītības satura kvalitātes pilnveide (atbalsts talantīgiem skolēniem)
Bāzes
2017.gad 2020.gad
vērtība, gads s
s

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 4,2%, 8%, 4,5%,
7%, 8%,
gadu vecumā; PISA 5. un 6.līmenis), % lasītprasmē, 4,3% (2012) 8%, 5,5% 8%
matemātikā, dabaszinātnēs.

Avots: Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (latviešu valodā)
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Valsts un pašvaldību pedagoģiskās un medicīniskās komisijas ir iestādes, kuru kompetencē ir
diagnosticēt bērnu vajadzību pēc speciālās izglītības, definēt īpašus apstākļus, kas
nepieciešami mācīšanai un mācībām, kā arī sniegt informāciju par skolām, kas īsteno
atbilstošu izglītības programmu.
Skolēns tiks pieņemts parastajā, vispārējās izglītības klasē vai atsevišķā klasē, kura tiek
izveidota noteikto kategoriju skolēniem, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības.
Pastāv astoņas šādu skolēnu kategorijas:

-

izglītojamie ar redzes traucējumiem;
izglītojamie ar dzirdes traucējumiem;
izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem;
izglītojamie ar fiziskās attīstības traucējumiem;
izglītojamie ar hroniskām veselības problēmās;
izglītojamie ar valodas traucējumiem;
izglītojamie ar garīgas veselības traucējumiem;
izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem.

Turklāt, visas Latvijas speciālās izglītības iestādes paplašina savas funkcijas un sadarbojas ar
vispārējas izglītības iestādēm (skolām) un profesionālās izglītības iestādēm.
Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis ESF projektu “Atbalsta sistēmas izstrāde
skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem” (2011.-2013.gg.). Projekta ietvaros lielākajās
Latvijas pilsētās tiek izveidoti iekļaujošās izglītības atbalsta centri. Tiek izstrādāts un
tiešsaistē publicēts metodikas atbalsta materiālu komplekts skolotājiem un vecākiem
(pieejams latviešu valodā).
Kopā ar vispārējās izglītības skolām skolotāji un atbalsta centru medicīnas darbinieki
pārbauda un diagnosticē bērnus, nosaka bērnu izglītības un attīstības problēmas un
iespējamos speciālās palīdzības veidus, pielieto un izstrādā jaunus metodiskos un mācību
līdzekļus, plāno stundas un pasākumus, izstrādā individuālās mācību programmas, apvieno
informāciju par bērnu attīstību un veselības stāvokli, organizē seminārus un kursus vispārējās
izglītības iestāžu pedagogiem un bērnu vecākiem.
Integrētās skolas nodrošina individuālas izglītības programmas bērniem ar speciālajām
vajadzībām; organizē izglītību atbilstoši attiecīgās speciālās izglītības programmas prasībām
un iestādes nolikumam, ņemot vērā šādus galvenos darbības principus:
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- izglītības saturs ir praktisks;
- visaptverošs darbs, kura mērķis ir skolēnu pārbaude un rehabilitācija;
- pedagogu, pasniedzēju un bērnu vecāku sadarbība, lai izstrādātu individuālās izglītības
programmas, radītu labvēlīgu vidi, kompensētu attīstības problēmas, tādējādi nodrošinot
vislabāko iespējamo vērtību bērna dzīvei un attīstībai, ļaujot viņam/viņai strādāt un
piedalīties sabiedriskajā dzīvē;

- tādu profesionālo iemaņu veidošana, kas ļautu skolēniem konkurēt darba tirgū pēc skolas
pabeigšanas;

- datu bāzes izveidošana un informācijas apvienošana par bērnu attīstību un veselības
stāvokli;

- pedagogu, medicīnas darbinieku, bērnu vecāku un citu skolēnu sagatavošana bērnu ar
speciālajām vajadzībām integrēšanai skolas dzīvē;

- skolas aprīkojuma pielāgošana to bērnu vajadzībām, kuriem ir nopietnas fiziskās attīstības
traucējumi;

- sadarbība ar speciālās izglītības attīstības centriem.
Bērniem, kuri ir spiesti pavadīt vairāk nekā divas nedēļas slimnīcā, arī būtu jāsaņemt izglītību.
Bērni, kuri slimības dēļ vairāk nekā mēnesi nevar apmeklēt skolu saņem mājas izglītību.
Ministru kabinets ir noteicis kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās,
atskaitīti no tām un pārcelti uz nākamo klasi.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izglītojamo nepārceļ vispārējās izglītības
programmas nākamajā klasē un nosaka papildu mācību pasākumus visa mācību gada laikā
mācību priekšmetu un mācību stundu plāna īstenošanas ietvaros, ja izglītības iestādes
pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vienā un
vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem
sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada
vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo
attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību
sasniegumus semestrī vai gadā), kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību
gadam, atzīst, ka izglītojamais nav pārceļams vispārējās izglītības programmas nākamajā
klasē.
Skola nosaka papildu apmācības pasākumus, kas ilgst līdz nākamā mācību gada sākumam.
Izglītojamam, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, ir
tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai).
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Avots: Cabinet Regulation No.591 adopted 13 October 2015 “Procedures for Enrolling
Students in and Discharging from General Educational Institutions and Special Pre-school
Educational Groups, and also for Moving Them up into the Next Grade”

Speciālie atbalsta pasākumi
Pašlaik vispārējās izglītības skolās var tikt identificētas divas vispārējas izglītības programmu
skolēnu mērķa grupas. Sākumskolas un pamatskolas integrētās izglītības paraugprogrammā
ir noteikts, ka skolas izglītības programmā var iekļaut papildu individuālās nodarbības (ārpus
vispārējās mācību slodzes)

- talantīgiem bērniem;
- skolēniem ar mācīšanās grūtībām.
Vairāki ES finansēti projekti sniedz atbalstu imigrantiem no trešajām valstīm, tomēr Latvijā
šo bērnu ir maz.
Skolas tiek mudinātas nodrošināt individuālu darbu (apmācību) talantīgiem bērniem un
skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Skolotāji arī tiek mudināti izmantot savā darbā dažādas
mācību metodes, plānojot mācīšanās rezultātus katram skolēnam atsevišķi. Skolas, kas
piedalās ESF projektā Zinātne un matemātika, veiksmīgi ieviesa dažādas mācību metodes.
Tikai vispārējas izglītības skolu skolēnu ar speciālajām vajadzībām var integrēt vispārējās
izglītības klasē vai speciālajā klasē.
Galvenie pasākumi ir - visi nepieciešamie palīglīdzekļi attiecīgā veida traucējumiem; papildu
nodarbības rehabilitācijai un korekcijai attiecīgo speciālistu vadībā, terapeitiskās nodarbības,
sistemātiska psiholoģiskā un medicīniskā pārbaude un analīze, piesardzības režīms utt.
Asistents palīdz skolotājam strādāt ar izglītojamajiem ar fiziskas un/vai garīgas attīstības
traucējumiem, redzes vai dzirdes traucējumiem. Stundas laikā asistents strādā individuāli ar
vienu, diviem, bet ne vairāk kā trim skolēniem. Viņš/viņa arī palīdz skolēniem sagatavoties
stundām, pastaigām, kā arī palīdz integrēties klasē un skolā kopumā. Skolotājs-logopēds
pirmajās sešās klasēs strādā ar bērniem, kuriem ir ar runas problēmām.
Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību nosaka, ka pārbaužu
laikā izglītojamajiem ar kāda veida traucējumiem ir piemērojami atbalsta pasākumi.
Sākot ar 2018.gadu ir oficiāli reglamentēta zīmju valodas apguve izglītības iestādēs. Saskaņā
ar grozījumiem Izglītības likumā skolās, kuras īsteno speciālās izglītības programmas
skolēniem ar dzirdes traucējumiem, šādiem skolēniem jānodrošina izglītība zīmju valodā. Arī
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citās skolās, kur tiek nodrošināta piemērota izglītības vide izglītības iegūšanai latviešu zīmju
valodā, izglītību var iegūt latviešu zīmju valodā.
2018.gada novembrī tika pieņemts jauns valsts pamatizglītības standarts (integrētā
sākumskolas un pamatskolas izglītība), kurš stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, un kurā
speciālās izglītības programma nosaka, ka vispārējās izglītības iestādei būtu jānodrošina
izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem iespēju attīstīt komunikācijas prasmes, ieskaitot
latviešu zīmju valodā.
Attiecībā uz imigrantu bērniem, Ministru kabineta noteikumi par procedūru, kādā
nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem tiek nodrošinātas izglītības iegūšanas iespēja, paredz,
ka šiem bērniem ir jānodrošina integrēta sākumskolas un pamatskolas (ISCED 1 un 2) un
vidusskolas (ISCED 3) izglītība. Ja iespējams, pamatizglītības posmā ir jānodrošina arī
dzimtās valodas mācīšana. Turklāt vēsturiskā situācija Latvijā un dažādu tautību tradicionālā
klātbūtne tās teritorijā jau ir radījusi apstākļus, kas veicina valsts atbalstītu mazākumtautību
izglītību.

5.2. Pašvaldību atbalsta programmas
Rīgas pašvaldība īsteno dažas vietējā līmeņa atbalsta programmas:

- Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”, lai samazinātu bērnu un jauniešu skaitu, kuri pamet skolu un nepabeidz
izglītību. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas izveidi starp pašvaldību, skolu,
skolotājiem un vecākiem, lai savlaicīgi identificētu bērnus un jauniešus, kuriem draud
mācību pārtraukšana, un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

- Tāpat departaments izstrādā rīcības plānu karjeras izglītībai un profesiju izvēlei Rīgas
pašvaldības skolēniem. Tagad departaments pārvalda četrus karjeras konsultāciju centrus.
Nākotnes plāns ir nodrošināt vienu konsultantu uz 700 Rīgas skolu audzēkņiem.

- Departaments īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, lai atbalstītu skolēnus un skolotājus ar pasākumiem un
metodēm, kas palīdzēs skolēniem atrast savu vietu dzīvē.

- Mācību valoda valsts sektora izglītības iestādēs ir latviešu. Tomēr, ņemot vērā Latvijas
iedzīvotāju etnisko sastāvu, mazākumtautību izglītība ir viens no svarīgākajiem
jautājumiem. Latvijā izglītība tiek nodrošināta arī citās valodās, proti, krievu, igauņu, poļu,
ukraiņu, lietuviešu, ebreju, baltkrievu un romu valodā. Latvijā darbojas plašs valsts
finansētu mazākumtautību skolu tīkls. Mazākumtautību skolas nodrošina vispārējo
izglītību attiecīgajā mazākumtautību valodā un latviešu valodā. Kopš 1999.gada tiek veikta
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mazākumtautību izglītības reforma, lai veicinātu sabiedrības integrāciju un latviešu valodas
zināšanas.

Mācību valoda
Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs mācību valoda ir latviešu. Citās valodās izglītību var
iegūt privātajās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kuri realizē
valsts mazākumtautību izglītības programmas. Katrs skolēns, kas apgūst pamata vai vidējo
izglītību citā mācību valodā, paralēli mācās valsts valodu un kārto valsts valodas eksāmenu
valsts noteiktajā kārtībā un apmērā.
Skolu skaits

Skolēnu
(kopumā)

58

35243

7088

Skolas ar mācību 44
valodu latviešu

33541

4827

2017./2018.mācību
gads

skaits Skolēnu skaits (10.12.klases)
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Skolas, kas īsteno 12
programmas
mazākumtautību
valodās

5007

750

Skolas ar mācību 114
valodu latviešu un
mazākumtautības
valodu

68784

12665

Bilingvālās izglītības koordinēšana Rīgas pašvaldībā
Pirmskolas izglītība Rīgā

- 70 bērnudārzos ir latviešu valodas grupas
- 45 bernudāzi mazākumtautību bērniem (43 krievu, 1 ukraiņu, 1 poļu)
- 35 bērnudārzos ir jauktas grupas ar latviešu un krievu bērniem
2016./2017.mācību gadā tika novērtēta latviešu valodas lietošanas kvalitāte mazākumtautību
skolās citos mācību priekšmetos ar bilingvālo izglītību: skolu apmeklējumi, 176 stundu
novērošana, EDURIO aptauja 8. klasēm un rezultātu, priekšlikumu analīze, un definēta
turpmākā attīstība.
2017./2018.mācību gadā tika pieņemts lēmums Rīgā izveidot divus bilingvālās izglītības
centrus:

- Rīgas Klasiskā ģimnāzija
- Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Centru uzdevums ir veikt metodisko un konsultatīvo darbu, lai veicinātu latviešu valodas
kvalitātes uzlabošanos mazākumtautību skolās priekšmetos ar bilingvālo izglītību.
Trīs mazākumtautību skolas, papildus mazākumtautību izglītības programmām, īsteno arī
latviešu valodas izglītības programmu:
Rīgas Klasiskā ģimnāzija - 10. un 11.klases (kopš 2016./2017.māc.gada);
Rīgas S.Želtoka vidusskola - 1.-4.klases (kopš 2012./2013.māc.gada);
Rīgas Ķengaraga vidusskola - 1.klases (kopš 2017./2018.māc.gada).
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Papildu finansējums latviešu valodas stundām:
183 skolēni no 39 valstīm: Krievija, Izraēla, Ķīna, Apvienotā Karaliste, Ukraina, Kazahstāna,
Itālija, Zviedrija, Turcija, Islande, Igaunija, Vjetnama, Beļģija, Francija, Īrija, Vācija, ASV,
Šveice, Sīrija, Japāna, Baltkrievija, Armēnija, Norvēģija, Moldova, Pakistāna, Honkonga,
Lietuva, Indija, Spānija, Malta, Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Gruzija, Afganistāna,
Tadžikistāna, Mozambika.
Interešu izglītība Rīgā
Interešu izglītība ir:

- personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju realizācija neatkarīgi no vecuma un
iepriekš iegūtās izglītības;

- brīvpratīga un tā uzsākšanai nav nepieciešams noteikts izglītības līmenis.
Interešu izglītības programmas īsteno izglitības iestādes, kā arī citas juridiskas un fiziskas
personas, saņemot no pašvaldības attiecīgu licenci.
Interešu izglītības mērķi

-

Attīstīt bērnu un jauniešu prasmes un talantus;
Nodrošināt iespēju radošai pašizpausmei un savas individualitātes attīstībai;
Nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu;
Veicināt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstību;
Turpināt profilaktiskos pasākumus negatīvo tendenču novēršanai jauniešu vidū;
Sniegt palīdzību karjeras plānošanā;
Apgūt dzīvībai derīgu un uz darbu orientētu papildu izglītību.
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Interešu izglītības programmu īstenošana Rīgas pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs
7 sporta skolas
9 mūzikas un mākslas skolas
13 brīva laika pavadīšanas izglītības centi
112 skolas

Interešu izglītības programmu īstenošana Rīgas pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs

- Kultūras izglītības programmas: mūzika, deja, teātris, folklora, vizuālā māksla, vizuāli
plastiskā māksla, radošās industrijas;

- Sporta izglītības programmas;
- Tehniskās jaunrades programmas;
- Vides izglītības programmas;
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- Citas brīva laika pavadīšanas izglītības programmas: valodas, medicīna, jaunsargi, vietēja
vēsture, utt.

Interešu izglītības programmu īstenošana Rīgas pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs
Mūzika - 13618
Dejas - 11888
Vizuālā māksla un vizuāli plastiskā māksla - 14720
Teātris - 4295
Folklora -847
Radošās industrijas - 1362
Vide - 1361
Tehniskie jauninājumi - 3365
Sports - 17559
Citas interešu izglītības programmas - 8803
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Skolēnu skaits iestādēs un interešu izglītībā
Kopējais skolēnu skaits Rīgas skolās 2017./2018.mācību gadā ir 68 784 un kopējais skolēnu
skaits, kas iesaistīts interešu izglītībā skolās, ir 51 240 (75%).
Kopējais interešu izglītības programmās iesaistīto skolēnu skaits ārpus skolas - 25 694.
Interešu izglītības pasākumi:

-

pulciņu ikdienas aktivitātes (no 1 līdz 5 reizēm nedēļā)
koncerts, izstādes;
pārgājieni, ekskursijas;

nometnes;
piedalīšanās sacensībās, sacīkstēs, ekspozīcijās.

Rīgas interešu izglītības metodoloģiskais centrs
Viens no Rīgas interešu izglītības metodiskā centra galvenajiem mērķiem ir sniegt metodisko
palīdzību interesējošajiem pedagogiem, izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus
interešu izglītībā, kā arī apkopot inovatīvu (labāko) pieredzi un interešu izglītības pedagogu
aktivitātes. Centrs atbalsta mācību materiālu - metodisko un informatīvo materiālu izdošanu.

Interešu izglītības metodiskajā centrā Rīgā ir pieejams plašs materiālu klāsts gandrīz visās
interešu izglītības jomās. Ir izveidota metodisko materiālu elektroniskā datu bāze.
Centrs nodrošina diskusijas, konsultācijas un ir atverts sadarbībai visiem interesentiem
skolotājiem.
Interešu izglītības finansējuma avoti Rīgas pašvaldībā

- Mērķtiecīgs atbalsts no valsts budžeta;
- Vietējās pašvaldības finansējums;
- Citi avoti no fiziskajām un juridiskajām personām.
Avots: www.intereses.lv

6.nodaļa

Finansiālā atbalsta pieejamība

Valsts ieguldījums Latvijas pirmsskolas izglītībā (bērniem no 3 gadu vecuma) procentos no
iekšzemes kopprodukta ir viens no lielākajiem starp Eiropas valstīm, un pēdējos gados ir
palielinājušies valsts izdevumi izglītībai kopumā. Tā kā skolotājiem ir zemas algas
salīdzinājumā ar starptautiskajiem standartiem, valdība 2016. gadā ir sākusi īstenot skolotāju
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algu reformu ar mērķi paaugstināt skolotāju algas līdz starptautiski (reģionāli)
konkurētspējīgam līmenim.
Tāpat skolas sistēma veiksmīgi nodrošina taisnīgāku mācību iespēju un rezultātu sadalījumu.
Starp ES valstīm Latvija seko Igaunijai un Somijai diezgan taisnīgā sadalījumā ar zemiem
sasniegumiem sociāli ekonomiskajās grupās.
Finansēšanas modelis „nauda seko bērnam” tika ieviests 2009./2010. mācību gadā.
Pirmsskolas izglītības un aprūpes, pamatizglītības (integrētās sākumskolas izglītības un
zemākā līmeņa vidējās izglītības), augstākā līmeņa vidējās izglītības izglītības (vispārējās un
profesionālās) ieguves izmaksas valsts vai pašvaldību dibinātās institūcijās sedz no valsts un
pašvaldību budžetiem.
Valsts izglītības iestādes tiek finansētas no valsts budžeta saskaņā ar ikgadējo valsts budžeta
likumu, savukārt pašvaldību izglītības iestādes tiek finansētas no pašvaldību budžetiem.
Privātās izglītības iestādes finansē tās dibinātāji, savukārt valsts un pašvaldības piedalās
finansēšanā, ja privātā skola nodrošina akreditētas pamata un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
Rīgas pilsētas dome
• 2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sasniedza 823 miljonus eiro.
• 2018. gadā izdevumi izglītībai bija - 285 miljoni eiro (36% no kopējiem izdevumiem).

Rīga izmanto Eiropas struktūrfondu sniegto finansiālo atbalstu, īpaši, lai uzlabotu un attīstītu
dažādus ar izglītību saistītus aspektus un jautājumus konkursa kārtībā.
Pašvaldības dibina vispārējās izglītības skolas (integrētā sākumskola un zemāka līmeņa
pamatskola). Šajās skolās pedagoģiskā personāla algas tiek piešķirtas no valsts budžeta,
savukārt uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību
budžetiem.
Valsts nodrošina visu nepieciešamo finansējumu skolām, kas izveidotas bērniem ar īpašām
vajadzībām, internātskolām, skolām un sociālās korekcijas klasēm. Valsts ģimnāzijas saņem
papildu finansējumu, jo tās pilda arī citas funkcijas skolotāju tālākizglītības jomā un
reģionālajā metodikas centrā.
Valsts tieši pārrauga un nodrošina finansējumu arodskolām.
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Maksājumi valsts izglītības iestādēs
Maksa netiek iekasēta PIA iestādēs, tomēr vecākiem ir jāmaksā par bērnu ēdināšanu (tiek
nodrošinātas trīs reizes dienā, kas maksā apmēram EUR 44 mēnesī). Par papildu
pakalpojumiem var tikt pieprasīta makska, piemēram, par svešvalodu mācīšanu bērniem.
Pamatizglītība un zemākā līmeņa vidējā izglītība, kā arī vispārējā un profesionālā augstākā
līmeņa vidējā izglītība valsts skolās ir bezmaksas, nav ne reģistrācijas, ne mācību maksas.
Tomēr vairākas skolas ir izveidojušas atbalsta fondus, tāpēc juridiskas un fiziskas personas,
skolēni, vecāki un absolventi pēc brīvprātības principa var ziedot attiecīgajai skolai.

Profesionālās augstākā līmeņa vidusskolas var organizēt arī grupas ar mācību maksu, parasti
divos gadījumos: ja piedāvāto studiju programmu nefinansē valsts un ja pieprasījums
pārsniedz piedāvājumu, tas ir, cilvēku skaits, kuri vēlas studēt konkrētajā programmā
pārsniedz valsts finansēto vietu skaitu.
Finansiāls atbalsts izglītojamo ģimenēm
Valsts finansiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem parādās kā ģimenes pabalsti un nodokļu
atvieglojumi.

Ģimenes pabalstus piešķir visām ģimenēm ar bērniem. Ģimenes pabalstu apmērs ir atkarīgs
no bērnu skaita un bērna pasūtījuma ģimenē. Ģimenes pabalstus izmaksā līdz bērna 15 gadu
vecumam vai maksimāli līdz 19 gadu vecumam, ja viņš joprojām mācās skolā, kas nodrošina
vispārējo izglītību, un nav precējies.
Nodokļu atvieglojumi ir vispārīgi, neatkarīgi un nav proporcionāli ģimenes ienākumiem.
Finansiāls atbalsts skolēnu ģimenēm ar īpašām izglītības vajadzībām
Bērni ar invaliditāti saņem invaliditātes pensiju, kas ir lielāka nekā ģimenes pabalsts. Tomēr
ne katrs skolēns ar speciālajām vajadzībām ir invalīds, un tie, kuriem nav šāda statusa, saņem
parastos pabalstus.
Vairākām personu ar invaliditāti grupām un viņu pavadoņiem ir tiesības bez maksas izmantot
sabiedrisko transportu.
Speciālās internātskolas tiek finansētas no valsts budžeta, sedzot arī izglītojamo ēdināšanu.
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Finansiāls atbalsts izglītojamajiem
Latvijā obligātā izglītība ir bezmaksas, tas ir, valsts un pašvaldību pamatskolas un vidējās
izglītības iestādes nedrīkst prasīt samaksu par obligātās izglītības programmas apguvi.
Turklāt, vietējā pašvaldība nodrošina dažāda veida atbalstu skolēniem transporta jomā,
piemēram, skolēniem Rīgas sabiedriskā transporta izmantošana ir par brīvu.
Vairākas pašvaldības mācību gada sākumā piešķir ārkārtas pabalstus skolas bērnu vecākiem
individuālu mācību materiālu un piederumu iegādei.

Skolēnu ēdināšana pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs - bezmaksas pusdienas.
Cits atbalsta veids ir ES līdzfinansētās programmas “Skolas augļu programma” un “Eiropas
skolu piena shēma”. Šīs shēmas nodrošina bērnus ar augļiem, dārzeņiem un piena produktiem
un veicina labu ēšanas un veselīgu dzīves paradumu veidošanos. Eiropas skolu piena shēmas
ietvaros skolēni katru dienu var saņemt piena produktus, bet Skolas augļu programma ietvaros
skolēni var saņemt bezmaksas augļus un dārzeņus vai visu kopā trīs reizes nedēļā. Turklāt
skolas organizē dažādas izglītojošas aktivitātes par veselīgu uzturu.
Daži atbalsta pasākumi tiek piedāvāti izglītojamajiem profesionālajā izglītībā un apmācībā.
Katrs pilna laika skolēns valsts vai pašvaldības profesionālās izglītības iestādē saņem
ikmēneša stipendiju kopā ar transporta izdevumu daļēju kompensāciju no valsts budžeta.
Skolēni var dzīvot kopmītnēs.
Profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu sedz no valsts budžeta
bērniem ar īpašām vajadzībām (ja viņi ir speciālās izglītības vai sociālās vai pedagoģiskās
korekcijas iestādē) un notiesātajiem (ja viņi atrodas cietumā).
Avots: http://www.izm.gov.lv/en/education/education-system-in-latvia

7.nodaļa

Iesaistītās personas

Risinot skolas priekšlaicīgas pamešanas (SPP) problēmu valsts līmenī, ir iesaistītas vairākas
ieinteresētās personas:
• Izglītības un zinātnes ministrija
• Izglītības kvalitātes valsts dienests
Risinot SPP problēmu Rīgas pašvaldības līmenī, ir iesaistītas vairākas ieinteresētās personas:
• Izglītības padome
• Labklājības departaments
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• Skolu atbalsta komanda
• Pāšvaldības policija;
• Sociālais dienests;
• Bāriņtiesa;
• NVO - vecāku organizācijas;
• Skolēnu padome, u.c.

8.nodaļa

Projektā iesaistīto pušu apraksts

Rīgas Pļavnieku pamatskolā mācās 663 skolēni vecumā no 7 līdz 16 gadiem un strādā 64
skolotāji. Skola īsteno Vispārējas pamatizglītības programmu un Vispārējas pamatizglītības
programmu ar matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju novirzienu. Skola uzņem arī
patvēruma meklētājus, galvenokārt no Sīrijas un Lībijas. Patvēruma meklētāju skaits un
izglītības līmenis ir atšķirīgs un mainīgs. Skolai trūkst pieredzes un mācību metožu. Skola
piedāvā plašu ārpusskolas aktivitāšu klāstu, lai attīstītu skolēnu radošumu un pašcieņu.
Skolotāji ir piedalījušies sociālajos projektos sadarbībā ar Lietuvas skolām, kā arī ar Samsung
nākotnes skolu "Skolotājs 3.0”, izveidojot video mācību materiālu elektronisko bibliotēku
latviešu valodā un izstrādājot augsta emocionālā intelekta metodes, lai profesionāli tiktu galā
ar skolēnu negatīvo emociju izpausmēm un lai uzlabotu skolēnu koncentrēšanās spējas.

Avoti:
http://www.izm.gov.lv/en/education/education-system-in-latvia
http://www.studyinlatvia.eu/en/studies/education-system
http://www.aic.lv/portal/en/izglitiba-latvija
http://www.viaa.gov.lv/files/news/1808/educ_in_latvia.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/latvia_en
www.iksd.riga.lv
www.riga.lv
Kontaktpersona:
Ilze Spunde
e-pasts: ilze.spunde@riga.lv
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