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Ievads

Teritoriālā reforma Latvijā ir bijusi viena no karstākajām 
tēmām 2019. gadā, un tāda tā paliks līdz pat nākamajām 
pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā. Līdz šim galvenā 
uzmanība diskusijās tika pievērsta pašvaldību skaitam 
un lielumam, kā arī potenciālajiem finanšu ietaupījumiem 
reorganizācijas rezultātā. Certus 2019. gada 
konkurētspējas ziņojumā netiek aplūkoti ar reformu 
saistītie administratīvie un organizatoriskie jautājumi, 
bet pievērsta uzmanība nākamajam reformas posmam – 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Latvijas reģionos.

Tādējādi reģionālā reforma piedāvā vienreizēju iespēju 
pārskatīt pakalpojumu sniegšanu reģionos un radīt 
pamatu reģiona konkurētspējas uzlabošanai, ilgtermiņā 
panākot nozīmīgu dzīves kvalitātes pieaugumu. 

Ziņojumā uzsvērts, ka kvalitatīvas izglītības pieejamība 
joprojām ir atkarīga no dzīvesvietas un skolas veida. Ir 
nepieciešama Latvijas reģionālā skolu tīkla reorganizācija, 
veidojot datos balstītu skolu sistēmu, lai Latvijas jaunā 
paaudze varētu saņemt zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas veiksmīgai dzīvei divdesmit pirmajā 
gadsimtā. Latvijas autoceļu un dzelzceļa tīkla plānotājiem 
ieteicams, izmantojot plaši pieejamos datus par iedzīvotāju 
pārvietošanos (mobilitāti), mērķtiecīgi un caurskatāmi 
veikt ieguldījumus infrastruktūrā un plānot autobusu un 

Daunis Auers
Domnīcas Certus valdes priekšsēdētājs
2019.g. novembris

Šajā ziņojumā tiek aplūkoti trīs pakalpojumi, kas ir 
nozīmīgi Latvijas reģionu konkurētspējas palielināšanai – 
izglītība, mobilitāte un digitālā transformācija. Kā 
redzams tabulā, Latvijas reģioni IKP, investīciju, 
nodarbinātības, ienākumu, izglītības un veselības ziņā 
atpaliek no Rīgas (kā arī lielākās daļas Eiropas). Latvijas 
reģionu iedzīvotāji ir pakļauti lielākam nabadzības 
riskam, tādēļ pastāv lielāka iespēja, ka viņi aizbrauc – 
daļa uz Rīgu un Pierīgu, bet vairums – uz ārzemēm.

dzelzceļa maršrutus tā, lai darbinieki varētu ietaupīt laiku 
un naudu, ātri sasniedzot darba vietas, bet bērni – skolas, 
lai transporta savienojumi ar Rīgu būtu ātri un efektīvi. 
Tikpat svarīgi ir atcerēties, ka mērķtiecīgas valsts digitālās 
pārveidošanas stratēģijas rezultātā var iegūt lētākus, 
labākus un pieejamākus sabiedriskos pakalpojumus, 
vienlaikus panākot, ka 100% Latvijas mājsaimniecību 
ir pieejams internets, bet jauniešiem ir prasmes un 
zināšanas, lai attīstītos mūsdienu digitālajā pasaulē.

Divdesmit pirmā gadsimta pirmajās divās desmitgadēs 
Latvijas reģioni ir piedzīvojuši nepieredzētu negatīvu 
demogrāfisko un ekonomisko lejupslīdi. Šīs tendences var 
apturēt vai pat mainīt tikai pārdomātas, izlēmīgas, datos 
balstītas reformas rezultātā.

1 Tabulu gatavoja Edvīns Karnītis. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 2019

1. attēls

Reģionu konkurētspējas indikatori1

Indikators Gads Latvija Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale

IKP uz vienu iedzīvotāju 
faktiskajās cenās (EUR)

2016 12 779 21 078 10 445 8 404 9 505 8 046 6 516

Nefinanšu investīcijas uz vienu 
iedzīvotāju 2017.g.cenās (EUR) 

2017 3 718 6 483 3 925 2 122 2 126 1 952 1 159

Reģistrētā bezdarba līmenis
30.09. 
2019.

6,0% 3,9% 4,1% 5,8% 6,6% 5,8% 14,1%

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi 
uz vienu mājsaimniecības locekli (EUR)

2017 488,84 592,16 536,01 401,45 430,63 441,80 330,45

Nabadzības riska indekss 2017 23,3% 15,6% 16,9% 29% 24,8% 25% 44,2%

Iedzīvotāji (15-74) ar augstāko 
izglītību, % no iedzīvotāju skaita

2018 29,2% 38,6% 31% 21,8% 21,3% 22,4% 22,5%

Mirstība no asinsrites sistēmas 
slimībām uz 100 000 iedzīvotājiem

2018 817,7 733,4 644,3 908,7 861 868,5 1115,6

Migrācijas saldo,  
% no iedzīvotāju skaita

2018 -0,25 -0,46 0,98 -0,67 -0,56 -0,46 -0,71



Kopsavilkums

Latvija atpaliek no lielākās daļas OECD dalībvalstu un 
nespēj nodrošināt apstākļus, kas ļautu pēc iespējas 
pilnīgāk attīstīties iedzīvotāju talantu potenciālam.

21.gadsimtā Latvijas reģioni ir piedzīvojuši salīdzinošu 
ekonomisko stagnāciju un ievērojamu demogrāfisko lejupslīdi.
Reģionālā reforma sniedz iespēju pārskatīt svarīgu reģionālās 

konkurētspējas dimensiju – nozīmīgāko pakalpojumu sniegšanu, 
kas būs pamats reģionālās konkurētspējas veicināšanai.

3. attēls (7. lpp.) 

Skolu tīkla optimizācija varētu samazināt 
administratīvās izmaksas un palielināt skolotāju 
algas, tomēr fokusam jābūt vērstam uz to, kas 
notiek ar skolēnu izglītības procesa rezultātiem pēc 
reorganizācijas.

Datos balstīti risinājumi dod iespēju uzlabot izglītības 
procesa monitoringu, veidojot individuālus mācību 
plānus ar atjauninājumiem un uzlabojumiem reāllaikā, 
reaģējot uz izglītojamo progresu.

Aktīvajiem skolēnu vecākiem jākļūst par izglītības 
pakalpojumu kvalitātes uzlabojumu iniciatoriem – 
jāpalielina neapmierinātības paušanas salīdzinošais 
izdevīgums pretstatā alternatīvai nomainīt 
pakalpojumu sniedzēju.

49,1 gads
Skolotāju vidējais vecums 

2018. gadā

Salīdzinoši zemas algas, 
salīdzinot ar OECD

8. attēls (11. lpp.)

Skolēnu skaits uz 
vienu skolotāju: 

no 2,3 Pārgaujas novadā 
līdz 13,8 Ādažu novadā

Skolotāji noveco, bet skolām ir grūti piesaistīt jaunus 
un perspektīvus pedagogus. Lai risinātu situāciju, 
pašvaldības var piemaksāt saviem pedagogiem un/vai 
palielināt skolēnu skaitu uz vienu skolotāju.

VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA

-1,2%
(-2,9 tūkst.)

21 078 8 404

8 046
6 516 

10 445

9 505

IKP uz vienu iedzīvotāju 
faktiskajās cenās 2016.gadā (EUR)

Iedzīvotāju skaita 
izmaiņas 2018. gadā

-0,8%
(-5,4 tūkst.)

-1,0%
(-2,4 tūkst.)

-1,3%
(-2,4 tūkst.)

-1,7%
(-4,6 tūkst.)

0,9%
(3,3 tūkst.)

KURZEME

RĪGA

PIERĪGA

VIDZEME

LATGALE
ZEMGALE

- 750 000

- 14 400

- 28%

1,9 miljoni
Iedzīvotāju skaits 

2019. gada sākumā

12 779 EUR
IKP uz vienu iedzīvotāju 
faktiskajās cenās (EUR)

2,67 miljoni
Iedzīvotāju skaits 

1990. gadā atbilstoši 
Latvijas tautas 

skaitīšanas datiem

Pēdējā 
gada laikā



INFRASTRUKTŪRA MOBILITĀTEI

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Latvijā darbiniekam ar vidējo algu 
par 20 minūtēm ātrāks brauciens līdz 
darbavietai nodrošina ekonomisku 
ieguvumu 417 EUR apmērā gadā.

Digitālā transformācija (DT) sniedz 
iespēju mazināt reģionālās atšķirības 
publisko pakalpojumu kvalitātē un 
pieejamībā, savukārt ES pieredze 
norāda uz DT stratēģijas korelāciju ar 
valsts izaugsmi.

Līdz ar IKP uz vienu iedzīvotāju 
pieaugumu ir palielinājusies 
satiksmes intensitāte uz Latvijas 
galvenajiem autoceļiem. 
Pēdējās desmitgades laikā 
automašīnu īpašnieku skaits uz 
1000 iedzīvotājiem Latvijā pieaudzis 
par 20%.

E-pārvaldes pakalpojumu attīstība 
Latvijā pēdējos gados ir bijusi strauja, taču tā vēl aizvien atpaliek no 

Igaunijas līmeņa.

Moderno tehnoloģiju pielietošana 
paver jaunas iespējas mācību 
procesā, sociālo un veselības 
aprūpes pakalpojumu, 
nodarbinātības, uzņēmējdarbības un 
pārvaldes attīstībā.

Līdzekļus ceļu remontam varētu 
izmanot efektīvāk, veidojot 
caurskatāmu lēmumu pieņemšanas 
procedūru, kas balstīta ticamos un 
atjauninātos viedo datu avotos.

Lai pilnvērtīgi izmantotu DT 
piedāvātās iespējas, jānodrošina 
100% valsts teritorijas ātras 
platjoslas pārklājums, jānovērš IKT 
speciālistu trūkums, veicinot IKT 
absolventu skaita pieaugumu un 
nodrošinot digitālo pamatprasmju 
apguvi.

Kopš 2011. gada pasažieru skaits 
reģionālajā sabiedriskajā transportā 
ir samazinājies – vilcienos par 11% 
un autobusos par 21%.

Priekšnoteikums DT norisei Latvijā 
ir valsts DT stratēģijas izstrāde, 
tās apstiprināšana un finansēšana, 
kā arī īpašas ministrijas izveide, 
lai novērstu šajā jomā pastāvošo 
sadrumstalotību. 

Lai konkurētu ar automašīnām, 
sabiedriskajam transportam 
ir jābūt ātrākam, bet vilcienu 
un autobusu tīkliem vajadzētu 
savstarpēji papildināt vienam otru, 
savukārt lauku apvidos iespējams 
veidot valsts finansētus reģionālo 
taksometru pakalpojumus.

11%

21%

Latvijas autoceļu tīkla pārklājums 
ir labs, tomēr lielāka daļa ceļu 
nodokļu ieņēmumu būtu jāvirza 
ceļu kvalitātes nodrošināšanai, 
jo pēdējo 4 gadu laikā ieņēmumi 
ir palielinājušies par 37%, bet 
kopējie izdevumi ceļu uzturēšanai 
samazinājušies par 1%.

8.a. attēls (38. lpp.) 

8.b. attēls (38. lpp.) 

Latvija

EU28

Igaunija

Lietuva

Igaunija

Latvija
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VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA
Uldis Spuriņš
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Izglītība ir viena no retajām tēmām, par kuru Latvijas 
iedzīvotāji nav jāskubina izteikties un kuru apspriežot, 
cilvēki savu viedokli arī aktīvi aizstāv. Šī ziņojuma 
izglītības sadaļa koncentrējas uz izglītību kā publisko 
pakalpojumu, turpinot diskusiju par to, ko, nodrošinot 
izglītības pakalpojumus, publiskie spēlētāji apņemas 
paveikt un kas no izglītības procesa tiek sagaidīts 
sabiedrības līmenī. Ziņojuma fokuss ir vērsts uz 
administratīvi teritoriālo reformu kā iespēju izvērtēt 
pašreizējo situāciju un piedāvāt risinājumus, kas nākotnē 
varētu uzlabot izglītības procesa rezultātus.

Analizējot makrolīmeņa datus, cilvēkkapitāls parādās 
kā nozīmīgs ekonomiskās izaugsmes dzinulis.1 Savukārt, 
veidojot ekonomikas politiku, valstis tiek mudinātas 
investēt cilvēkkapitālā, kam ir pozitīva ietekme kā 
indivīdu un uzņēmumu, tā arī nacionālā līmenī. Valstis 
var uzlūkot cilvēkkapitālu kā iedzīvotāju talantu 
potenciālu un mēģināt radīt apstākļus, kas šiem 
talantiem ļauj pēc iespējas pilnīgāk attīstīties. Pasaules 
ekonomikas foruma (WEF) novērtējums rāda, ka Latvija 
nosacīti attīsta nedaudz mazāk kā 70% no saviem 
talantiem, kas salīdzinājumā ar 130 analizēto valstu  
vidējo rādītāju 62% ir labs rezultāts, taču atpaliek no 
OECD vidējā (71%), Igaunijas (73%), Lietuvas (71%) un 
ziemeļu kaimiņvalstu, piemēram, visaugstāk novērtētās 
Norvēģijas (77%) rezultātiem.2

Izglītības pakalpojumi pretstatā, piemēram, valsts 
drošībai nav pilnīgs sabiedriskais labums. To ražošanu, 
piegādi un patēriņu var risināt ar tirgus mehānismu 
palīdzību. Izglītības pakalpojumus var pārdot indivīdu 
līmenī, un katra izglītojamā apmācībām ir nepieciešams 
noteikts resursu daudzums, ko var aprēķināt, novērtēt 
un ieguldīt arī citur. Citiem vārdiem sakot, ar izglītības 
pakalpojumiem var tirgoties. Taču izglītība potenciāli, 
protams, var būt ienesīga ne tikai indivīdiem, bet arī 
sabiedrībai kopumā. Tieši šie sabiedriskā līmeņa ieguvumi 
nereti kalpo par galveno iemeslu, kādēļ valsts un 
pašvaldības iesaistās iedzīvotāju izglītošanā, nevis atstāj 
to brīvā tirgus mehānisma pārziņā, kur izglītība tiek 
apmaksāta no privātiem līdzekļiem.

Cilvēkkapitāls var ietekmēt valsts sociāli ekonomisko 
attīstību gan tieši, gan netieši sasaistē ar tehnoloģisko 
progresu. Talantīgākie sabiedrības pārstāvji var izmantot 
savu cilvēkkapitālu, lai radītu jaunas zināšanas un 
tehnoloģijas, bet arī valsts vidējais cilvēkkapitāla līmenis 
ir svarīgs, jo stimulē uzņēmumus ieguldīt līdzekļus jaunās 
tehnoloģijās, kuru ieviešanai nepieciešami attiecīgas 
kvalifikācijas darbinieki.3 Līdz ar to izglītības sistēmai, 
īpaši pirmsskolas un pamatizglītības posmā, zināmā 
mērā jādarbojas kā drošības tīklam jeb papildinošam 
pakalpojumam, kas rada iespējas talantu attīstībai 
bērniem, kuriem sociāli ekonomiskā vide to ierobežo.

IEVADS

1 Sianesi, B. and J. van Reenen. 2003. The Returns to Education: Macroeconomics. Journal of Economic Surveys, 17 (2), 157-200.
2 World Economic Forum. 2017. The Global Human Capital Report 2017. https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017
3 Acemoglu, D. and D. Autor. 2012. What Does Human Capital Do? A Review of Golding and Katz’s the Race between Education and Technology. Journal 

of Economic Literature, 50 (2). 426–463.

1. attēls

Pasaules ekonomikas foruma (WEF) cilvēkkapitāla indeksa vērtības 2017.gadā

Datu avots: WEF

Latvija

30 100

Lietuva

OECD

Igaunija

Norvēģija
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Lai izglītības procesa rezultātiem un cilvēkkapitāla 
akumulācijai varētu sekot līdzi, izvērtēt tos un 
ietekmēt, ir nepieciešami dati. Klasiskajos empīriskajos 
novērtējumos kā cilvēkkapitāla mērauklu izmantoja 
izglītības sistēmā pavadīto gadu skaitu, vēlāk – 
standartizēto pārbaudījumu darbu rezultātus. 
Mūsdienās datu uzkrāšanas iespējas ir būtiski uzlabojušās 
un paplašinājušās. Eksperti prognozē, ka reāllaikā 

Reģionālie aspekti ir īpaši nozīmīgi sākotnējos izglītības 
posmos, tādēļ ziņojumā pārsvarā aplūkota vispārējās 
izglītības sistēma. Šī sadaļa ieskicē atsevišķus Latvijas 
vispārējās izglītības sistēmas aspektus un ar tiem 

Latvijas vispārējā izglītības sistēma nav viendabīga. 
Ja salīdzina 12. klases centralizēto eksāmenu sniegumu, 
lauku skolu rezultāti konsekventi atpaliek no valsts 
vidējā rādītāja. Piemēram, 2019. gadā lauku skolu 
beidzēji 12. klases matemātikas eksāmenā spēja 
atrisināt vien 25% no eksāmena uzdevumiem, kas 
ir par 7 procentpunktiem mazāk kā vidēji valstī. 
Atšķirības kognitīvo testu rezultātos starp pilsētām 
un laukiem pastāv arī citās valstīs, taču, salīdzinot 
ar ziemeļu kaimiņvalstīm, Latvijā tās ir izteiktākas. 

radītie, konsekventi uzglabātie un līdz ar to potenciāli 
ātri apstrādājamie lielie dati spēlēs arvien būtiskāku 
lomu izglītības sistēmu monitorēšanā.4 Minētās ekspertu 
prognozes attiecas arī uz Latviju, un, pieņemot, ka var 
atrisināt ar datu privātumu un drošu apstrādi saistītos 
izaicinājumus, datos balstītiem risinājumiem vajadzētu 
arvien vairāk parādīties izglītības politikas un apmācību 
programmu izstrādē.

saistītās diskusijas, ko pēcāk var izmantot, formulējot 
administratīvi teritoriālās reformas radītās politisko 
iniciatīvu iespējas.

Piemēram, 2015. gadā piecpadsmitgadīgo, pārsvarā 
9. klases, skolēnu kārtotajā OECD Starptautiskās skolēnu 
novērtēšanas programmas (PISA) matemātikas testā 
Latvijas lauku skolu audzēkņi vidēji ieguva 454 punktus, 
kas ir par 28 punktiem mazāk kā vidēji valstī. Somijā un 
Dānijā lauku skolēnu rezultāti no valsts vidējā atpalika 
tikai par 8 punktiem, Igaunijā – par 11 punktiem. 
No tuvākajām kaimiņvalstīm sliktāki rezultāti ir vienīgi 
Lietuvā, kur atšķirība starp valsts vidējo un lauku 
teritoriālo vienību  rezultātu sasniedza 30 punktus.

LATVIJAS VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBAS SISTĒMA: SVARĪGĀKAIS ĪSUMĀ

Pārbaudījumu rezultāti

4 Berendt, B., A. Littlejohn, P. Kern, P. Mitros, X. Shacklock and M. Blakemore. 2017. Big Data for Monitoring Educational Systems. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2. attēls 3. attēls

12. klases centralizētā matemātikas 
eksāmena rezultāti 2010.-2019.gadā.

(pareizi izpildītie uzdevumi), %

Datu avots: VISC  
Piezīme: Lauki definēti kā teritorijas ārpus 9 republikas un 
67 novadu pilsētām.

  Latvija
  Rīga
  Republikas  
pilsētas

  Novadu 
pilsētas

  Lauki

2010 2013 2016 2019

37,3

43,6

46,2

37,2

32,8

25,4

2015.gada OECD PISA matemātikas testa rezultāti

Datu avots: OECD.  Piezīme: Lauki definēti kā teritorijas ar mazāk 
nekā 3 000 iedzīvotāju, bet pilsētas – kā teritorijas ar vairāk kā 
100 000 iedzīvotāju. Latvijā pilsētas statusam atbilst tikai Rīga.

  Valsts vidējais
  Pilsētas (>100 000)
  Lauki (<3 000)

520

511 511 510

502

488
482

478

500
496496

511

520521520

533

EE DK FI SL NO IS LV LT

454

468

491491

503503
509

448
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Atšķirības eksāmenu rezultātos parādās arī, grupējot 
vispārējās un speciālās izglītības iestādes pēc tās 
apmeklējošo skolēnu skaita. Piemēram, 2019. gada 
12. klases matemātikas eksāmena rezultāti 
skolās ar mazāk kā 250 skolēniem bija par vidēji 
20 procentpunktiem zemāki nekā skolās ar vairāk kā 
999 skolēniem. Šī atšķirība samazinās, taču saglabājas 
10 procentpunktu apmērā, ja no izlases izslēdz speciālās, 

Skolēnu skaits skolā kā būtisks eksāmenu rezultātus 
pozitīvi ietekmējošs rādītājs parādās arī Latvijas Bankas 
publicētajos daudzfaktoru regresiju aprēķinos. Skolēnu 
skaits skolā pat tiek minēts kā iespējams alternatīvs 
izskaidrojums atšķirīgajiem rezultātiem laukos un 

vakara un tālmācības skolas, kā arī skolas ar rezultātiem, 
kas ir netipiski attiecīgajā skolu grupā (Rīgas Valsts 
1. ģimnāziju un RTU inženierzinātņu vidusskolu). 
Tāpat atšķiras ne tikai skolu grupu vidējie rādītāji, bet arī 
eksāmena kārtotāju sadalījums pēc rezultātiem – skolu 
grupās, kur skolēnu skaits pārsniedz 749, sadalījums ir 
vienmērīgāks, nevienā no decilēm eksāmena kārtotāju 
blīvumam nepārsniedzot 20%.

pilsētās. Bankas pētnieki rosina skolu efektivitāti uzlabot, 
palielinot skolēnu skaitu skolās un investējot skolu 
cilvēkresursos – ceļot skolotāju algas un piesaistot jaunus 
pedagogus.5

4. attēls

5 Krasnopjorovs, O. 2017. Kāpēc mācību sasniegumi dažādās Latvijas skolās ir tik atšķirīgi? Latvijas Banka, Pētījums 3/2015.  
https://www.bank.lv/images/stories/pielikumi/publikacijas/petijumi/p_3-2017_lv.pdf

12. klases centralizētā matemātikas eksāmena rezultāti vispārējās un speciālās 
izglītības iestādēs ar dažādu izglītojamo skaitu 2019. gadā

Datu avots: VISC

31,98 35,02 37,31 40,50 52,07

Skolu grupas

Vidējais eksāmena rezultāts, %

Eksāmena kārtotāju sadalījums pēc rezultātiem

Līdz 250
skolēniem

250-499
skolēni

500-749
skolēni

750-999
skolēni

Vairāk par 999
skolēniem

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

  0-9     10-19     20-29     30-39     40-49     50-59     60-69     70-79     80-89     90-100
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Atšķiras arī pašas skolas – pilsētās, it īpaši Rīgas 
aglomerācijā, kur ir lielāks iedzīvotāju blīvums, arī 
skolas ir vidēji lielākas. Galvenokārt pateicoties 
izmaiņām laukos un mazpilsētās, pēdējo gadu 
laikā skolu skaits Latvijā ir samazinājies, taču ar 
šobrīd pastāvošajām demogrāfiskajām tendencēm 
un ierobežotā finansējuma dēļ skolu tīkls vēl 
arvien ir salīdzinoši plašs un neefektīvs. Laika 
periodā no 2000. līdz 2018. gadam skolēnu 
skaits vispārizglītojošajās skolās ir samazinājies 
par 41%, kamēr skolu skaits krities vien par 31%. 
Kā eksperti, tā arī Izglītības un zinātnes ministrija 
uzskata, ka skolu tīklu iespējams optimizēt – daļu 
no skolām reorganizējot, apvienojot un slēdzot. 
Turklāt izmaiņas būtu nepieciešamas ne tikai 
lauku teritorijā, bet visā Latvijā, tai skaitā arī 
Rīgā. Piedāvātie kvantitatīvie kritēriji minimālajam 
skolēnu skaitam dažādās vispārējās izglītības 
līmeņa skolās un apdzīvoto teritoriju grupās 
gan atšķiras.

Karšu izdevniecība Jāņa sēta, kas pēc Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) pasūtījuma 2017. gadā 
izstrādāja optimālo vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
modeli, rekomendēja kā minimālo skolēnu skaitu 
vidusskolās (10.-12. klasē) ar pārejas periodu līdz 
2023. gadam noteikt 225 skolēnus (lielpilsētās 
ar vairāk par 50 000 iedzīvotāju), 75 skolēnus 
(vietās, kur 25 km rādiusā nav citas vidusskolas) 
un 150 skolēnus (pārējā Latvijas teritorijā).6 IZM 
pašreizējais piedāvājums vidusskolu tīkla optimizācijai 
ir mazāk ierobežojošs – 150 skolēni (lielpilsētās 
ar vairāk par 50 000 iedzīvotāju), 120 skolēni 
(administratīvo teritoriju attīstības centros un 
Pierīgā), 30 skolēni (vietās, kur 25 km rādiusā nav 
citas vidusskolas) un 45 skolēni (pārējā Latvijas 
teritorijā).7 Tāpat IZM šobrīd neparedz īpašā veidā 
atbalstīt pašvaldības, kas optimizē savu izglītības 
iestāžu tīklu. Iepriekš šim nolūkam tika novirzīti 
līdzekļi vienreizēju prēmiju izmaksai pedagogiem, 
kuru pašvaldības kārtoja izglītības iestāžu tīklu un 
ievēroja Ministru kabineta skolēnu skaita attiecību 
pret vienu pedagoga mēneša darba likmi.8 

Skolu tīkls

6 Karšu izdevniecība Jāņa sēta. 2017. Optimālā vispārējās 
izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā.  
https://izm.gov.lv/images/jaunatne/Optimala-visparejas-
izglitibas-iestazu-tikla-modela-izveide-Latvija.pdf

7 LR Izglītības un zinātnes ministrija. 2019. Informatīvais ziņojums 
"Par skolu tīkla sakārtošanu". http://tap.mk.gov.lv/mk/
tap/?pid=40473011

8 LR Izglītības un zinātnes ministrija. 2018. Informatīvais ziņojums 
"Par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību 
izglītības iestādēm un to rezultātā plānotajiem finanšu 
ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas 
pieauguma nodrošināšanai".  
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40458264

5. attēls

Izglītojamo skaits pašvaldību pakļautībā esošajās 
izglītības iestādēs 2018. gada 1. septembrī un

IZM un Karšu izdevniecības Jāņa sēta piedāvātais 
minimālais skolēnu skaits dažāda līmeņa skolās 

Sākumskola (1. - 6. klase)

Vidusskola (1. -12. klase)

Pamatskola (1. - 9. klase)

Datu avots: IZM

Rīga 
(3)

950

532

447 457

332

762

190

35 36

300 300

400
450

1539

Republikas 
pilsētas (11)

Novadu 
pilsētas (12)

Lauki 
(24)

IZM JS

Rīga 
(15)

763
703

380
330

250

514

776

80
66

360

450450

675

7092

Republikas 
pilsētas (15)

Novadu 
pilsētas (24)

Lauki 
(208)

IZM JS

Rīga 
(74)

1248

286

1687

145

719
617

493

1354
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1506

57

125 141

480
600600

900

100

278

Republikas 
pilsētas (43)

Novadu 
pilsētas (65)

Lauki 
(81)

IZM JS

     Grupas vidējais     Lielpilsētas (>50 000)     Attīstības centri un Pierīga 
  Pamatkritērijs     Reti apdzīvotas teritorijas un pierobeža
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Vienlaikus izmaiņas vispārējās vidējās izglītības standartā 
paredz, ka vidusskolām būs jāpiedāvā vismaz divi 
specializācijas virzieni ar iespēju katrā no tiem padziļināti 
apgūt trīs kursu komplektus9, ko varētu būt salīdzinoši grūti 
un dārgi īstenot skolās, kurās vidusskolas līmenī mācās tikai 
45 skolēni.

Starptautiskus skolu tīklu salīdzinājumus veikt ir sarežģīti, 
jo atšķiras gan izglītības sistēmas, gan apdzīvotības 
struktūra. Taču, samazinoties iedzīvotāju un skolēnu 
skaitam, pašvaldības arī citur pasaulē ir bijušas spiestas 
attiecīgi pielāgot savu skolu tīklu. Somijā kopš 2000. gada 
vispārējo skolu skaits ir samazinājies par 40%. Visvairāk 
slēgtas mazās skolas, kurās mācījušies ne vairāk kā 50 
bērnu un kas atradušās lauku pašvaldības – teritorijās, kurās 
vairāk kā 60% iedzīvotāju dzīvo ārpus pilsētām vai kurās 
lielākās apdzīvotās vietas iedzīvotāju skaits nepārsniedz 
4 000. 2018. gadā Somijas lauku pašvaldībās darbojās 570 
vispārējās skolas, kas ir par 31% mazāk nekā 2009. gadā.10 

Šajā pašā laikā Latvijā skolu skaits ārpus Rīgas un republikas 
pilsētām samazinājies par 20%. Somijā līdzīgi kā Latvijā 
par lauku teritoriju iztukšošanos un skolu slēgšanu notiek 
aktīvas diskusijas, analizējot datus par skolu izmaksām, 
mācību procesa rezultātiem un mēģinot kontrolēt skolu 
tīkla izmaiņu sociālo ietekmi. Skolas nomainījušo skolēnu 
atzīmju un skolu absolvēšanas datu analīze norāda, ka 
pārvietoto skolēnu rezultāti būtiski neatšķiras no vienaudžu 
rezultātiem.10 Savukārt pamatskolas audzēkņu izvietojuma 
analīze liecina, ka lielākā daļa 7-12 gadīgo bērnu dzīvo 
samērā tuvu skolai, ko viņi apmeklē – 90% gadījumu 
attālums līdz skolai ir mazāks par 5 km, un tikai 0,1% bērnu 
tas ir lielāks par 50 km. Publiskais sektors aktīvi palīdz 
risināt problēmas, kas saistītas ar bērnu pārvietošanos 
uz skolu un no tās, piedāvājot gan pilnībā apmaksātu 
sabiedrisko transportu, gan kompensējot privātā transporta 
izdevumus. Likumsakarīgi – vecāko pamatskolas klašu un 
vidusskolas skolēnu ģeogrāfiskā izkliede ir lielāka, un viņi ir 
arī mobilāki, ceļā uz skolu un no tās pavadot vairāk laika.12

Mācībspēki Latvijā strauji noveco. Laika periodā no 
2005. līdz 2016. gadam OECD dalībvalstīs skolotāju 
skaits, kuri strādā pamatizglītības un vidējās izglītības 
posmā un ir sasnieguši 50 gadu vecumu, ir pieaudzis par 
3 procentpunktiem, sasniedzot 34%. Latvijā īsākā laika 
periodā no 2010. līdz 2016. gadam attiecīgā vecuma 
skolotāju skaits palielinājies par 10 procentpunktiem, 
sasniedzot 46%.13 IZM dati liecina, ka novecošanas 
tendence ir raksturīga visiem Latvijas reģioniem un 
saglabājas arī pēdējo gadu laikā. Tajā pašā laikā atsevišķos 
novados, īpaši Pierīgā, ir izdevies piesaistīt jaunākus 
pedagogus. Piemēram, Mārupes, Babītes un Garkalnes 
novados pedagogu vidējais vecums 2018. gadā bija 
mazāks par 44 gadiem, un visos minētajos novados bija 
nodarbināti vairāk kā 100 pedagogi.

Iedzīvotāju aptaujas pārsvarā norāda uz to, ka pedagogu 
profesijas prestižs Latvijā ir salīdzinoši zems – respondenti 
augstāk novērtē advokātu, arhitektu, uzņēmēju u.c. 
profesijas. Salīdzinoši maz vecāku vēlas, lai viņu bērni 
kļūtu par skolotājiem, tā vietā dodot priekšroku IT 
speciālista, ārsta, jurista u.c. profesijām. Skolotāja 
profesija nav populāra arī jauniešu vidū, kuri norāda 
uz nesakārtotu darba vidi, nesamērīgu slodzi, zemu 
atalgojumu un saspringtiem darba apstākļiem kā 

iemesliem, kāpēc viņi negribētu kļūt par skolotājiem. 
Turpretī uzticības reitings skolotājiem ir augsts – 
Latvijas iedzīvotāji skolotājiem uzticas vairāk nekā ārstiem, 
policistiem, tiesnešiem u.c. profesiju pārstāvjiem.14

Skolotāji

9 MK noteikumi Nr. 416 " Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem ".  
https://likumi.lv/ta/id/309597

10 Dati no Vipunen – Opetushallinnon tilastopalvelu (Educational Statistics Finland). https://vipunen.fi/ 
11 Izadi, R. 2015. The Impact of School Closures on Student Achievement – Evidence from Rural Finland. VATT Working Paper No. 63.
12 Volmari, K. 2019. Basic Education in The Nordic Region: Similar Values, Different Policies. Finish National Agency for Education,  

Reports and Surveys 2019:4.
13 OECD. 2018. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en
14 Informācija no SKDS un Snapshots iedzīvotāju aptaujām.

6. attēls

Pedagogu vidējais vecums pašvaldību 
pakļautībā esošajās vispārējās un 

speciālajās izglītības iestādēs  
2017. un 2018.gadā

Datu avots: IZM

  Latvija
  Rīga
  Kurzeme
  Pierīga

  Latgale
  Zemgale
  Vidzeme

49,6

50,1

49,1

48,5

47,6

48,0
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Tāpat Neatkarīgās izglītības biedrība, kas ir viena no nozares 
profesionāļu intereses aizstāvošām organizācijām, apgalvo, 
ka skolotāju prestižs pakāpeniski pieaug un 2018. gada laikā 
ir izdevies palielināt to publikāciju īpatsvaru, kurās pedagogi 
atspoguļoti pozitīvi.15

Taču profesiju prestižs ir cieši saistīts ar atalgojumu, bet skolotāju 
algas Latvijā ir salīdzinoši zemas. OECD apkopotie dati liecina, ka, 
pat ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgos attīstības līmeņus, Latvijā 
pedagogiem tiek maksāts ievērojami mazāk nekā citās dalībvalstīs. 
Pedagogu atalgojuma izmaksas uz vienu skolēnu attiecībā pret 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas 
paritātes 2017. gadā Latvijā sastādīja 2,8% pamatizglītības un 
4,1% vidējās izglītības pakāpē, kas ir ievērojami mazāk nekā vidēji 
OECD, kur minētās attiecības bija 6,7% un 8,2%.

Latvija uz citu dalībvalstu fona izceļas arī, aplūkojot faktorus, 
kas ietekmē pedagogu atalgojumu izmaksas. Latvijas zemo 
izmaksu līmeni galvenokārt nodrošina salīdzinoši zemās 
pedagogu algas, taču Latvijā ir arī salīdzinoši īsāks mācību gada 
ilgums un lielākas pedagogu slodzes. Turpretī teorētiskais klašu 
lielums jeb skolēnu un skolotāju proporcija ir mazākā OECD. 
Mazās klases pedagogu atalgojuma izmaksas uz vienu skolēnu 
sadārdzina, taču ne tik lielā mērā, lai izmainītu Latvijas pozīciju 
OECD kopējā rangā, kur mēs ar salīdzinoši zemajām izmaksām 
atrodamies pēdējā vietā zemo izmaksu valstu grupā.16

7. attēls

Profesiju prestižs Latvijā 2017.gadā, vidējais vērtējums

Datu avots: SKDS iedzīvotāju aptauja (Latvijas ārsts, 2017.g. oktobris)
Piezīme: Respondenti tika lūgti skalā no 1 līdz 10 novērtēt, cik prestižas pēc viņu domām Latvijas sabiedrības vērtējumā ir minētās profesijas  
(1- nemaz nav prestižas, 10 - ļoti prestižas)

Advokāti IerēdņiĀrsti SkolotājiUzņēmēji PolitiķiMilitār-
personas

Pārdevēji

Arhitekti PolicistiTiesneši ŠoferiBanku 
darbinieki

Medicīnas 
māsas

Inženieri

7,53 7,39 7,21 7,13 7,04 6,79 6,71 6,70
6,15

5,27 5,22 5,10 5,10
4,24

3,75

15 Pētījums: Pedagogu profesijas tēls pakāpeniski uzlabojas. 01.04.2019. https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/
petijums-pedagogu-profesijas-tels-pakapeniski-uzlabojas.d?id=50955619

16 OECD. 2019. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en

8. attēls

  Vidējā izglītība
  Pamatizglītība

11

9,3

8,38,2

4,44,1

LV OECD LT NO FI

8,6

5,7

6,7

5,8

2,8

6,7

Pedagogu atalgojuma izmaksas uz 
vienu skolēnu attiecībā pret IKP 
uz vienu iedzīvotāju 2017.gadā, 
%, ievērojot pirktspējas paritāti

Datu avots: OECD

EE
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Līdzīgi kā ar gados jauno pedagogu piesaistīšanu daļa 
pašvaldību ir atradušas iespējas saviem skolotājiem 
piemaksāt. Piemēram, 2018. gadā Mārupes, Ropažu un 
Beverīnas novadu pašvaldības vidēji finansēja vairāk kā 
30% no savu pedagogu algām. Turpretī 13% pašvaldību 
iztika tikai ar valsts finansējumu. Salīdzinoši lielas vidējās 
pedagogu algas gan var nodrošināt arī, palielinot 
pedagogu noslodzi un skolēnu skaitu uz vienu pedagogu. 
Piemēram, IZM dati par pašvaldību pakļautībā esošajām 
vispārējām un speciālajām izglītības iestādēm rāda, ka 
2018. gadā Ādažu un Olaines novados, līdzīgi kā Mārupes 
novadā, pedagogu algas pārsniedza 1 000 EUR mēnesī, 
kas bija ievērojami vairāk nekā valstī vidējie 797 EUR, 
taču Ādažos pedagogiem no pašvaldības līdzekļiem 
nepiemaksāja, bet Olainē pašvaldības piemaksa sastādīja 
8% no kopējiem maksājumiem pedagogiem, kas ir mazāk 
kā valsts vidējie 10%.17 

Ja uz šiem pašiem datiem skatās no pašvaldību izmaksu 
perspektīvas un aprēķina pedagogu algu izmaksas uz 
vienu skolēnu, redzams, ka pašvaldības pedagogu algu 
līdzfinansēšanā vairāk iesaistās, ja to teritorijās esošajās 
izglītības iestādēs ir salīdzinoši maz skolēnu uz vienu 
pedagogu, bet iepriekš pieminētā Mārupe un Ropaži uz 
citu novadu fona izceļas, jo līdzfinansē pedagogu algas 
lielākā mērā nekā citas pašvaldības ar līdzīgu skolēnu 
un pedagogu attiecību. Citiem vārdiem sakot, nelielais 
skolēnu skaits ir cieši saistīts ar zemu pedagogu noslodzi 
un attiecīgi salīdzinoši zemu atalgojumu. Šajos gadījumos 
pašvaldību lēmums kompensēt noslodzes neatbilstību 
dod iespēju palielināt pedagogu algu izmaksas uz vienu 
skolēnu, tomēr bieži tas nav pietiekoši, lai piedāvātu 
algas, kas būtu pievilcīgas jauniem, perspektīviem un 
darbaspēka tirgū pieprasītiem speciālistiem.

17 Aprēķinot šos vidējos rādītājus, nav ņemta vērā skolotāju noslodze un tas, ka skolotāji var būt nodarbināti vairākās skolās un vairākos novados.

9. attēls

Pedagogu mēnešalgu izmaksas uz vienu skolēnu un skolēnu skaits uz vienu 
pedagogu Latvijas pašvaldībās 2018. gadā

Datu avots: IZM
Piezīme: Aprēķinos iekļautas pašvaldību pakļautībā esošās vispārējās un speciālās izglītības iestādes

0 0

€ 400 16

350 14

300 12

250 10

200 8

150 6

100 4

50 2

Skolēni uz pedagoguMēnešalgu izmaksas

  Pedagogu algu izmaksas uz 1 skolēnu (pārējie avoti)    
  Pedagogu algu izmaksas uz 1 skolēnu (pašvaldības)     Skolēnu skaits uz 1 pedagogu

Ādažu novads
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Starptautiskie salīdzinājumi liecina, ka attiecībā pret IKP un 
kopējiem budžeta izdevumiem Latvija vispārējai izglītībai 
atvēl aptuveni tikpat, cik vidēji OECD dalībvalstis. 2016. 
gadā Latvija pamatizglītībai un vidējai izglītībai katrai 
novirzīja 1,5% no IKP, bet OECD dalībvalstīs attiecīgi 
pamatizglītības izdevumi sastādīja 1,5% no IKP, bet vidējās 
izglītības izdevumi 2% no IKP. Savukārt kopējos budžeta 
izdevumos pamatizglītības izdevumi Latvijā sastādīja 4,1%, 
bet vidējās izglītības izdevumi – 4,3%. OECD dalībvalstu 

Lai analizētu izglītības procesu, var izmantot konceptuālu 
izglītības ražošanas funkciju. Šīs pieejas pamatideja ir, 
ka izglītības procesa rezultātu – izglītojamo individuālos 
sasniegumus –  var izskaidrot ar dažādiem faktoriem. 
Izglītības procesa rezultātam ir vairākas dimensijas, sākot 
ar izglītības procesā iegūtajām prasmēm un iemaņām 
līdz pat apmācību izraisītajām izmaiņām izglītojamo 
emocionālajā stāvoklī, taču no sabiedrības skatu punkta 
ir būtiski novērtēt, cik lielā mērā izglītība vēlāk palīdz 
indivīdiem iesaistīties un veiksmīgi funkcionēt dažādās 
sabiedrības aktivitātēs. Piemēram, sabiedrība varētu 
būt ieinteresēta, lai skolu absolventi būtu adekvāti 
sagatavoti nākamajiem izglītības posmiem un produktīvi 
iesaistītos darbaspēka tirgū. Diemžēl detalizēti dati par 
skolu beidzēju karjerām, nodarbinātību un ienākumiem 
reti kad ir pieejami, tādēļ, analizējot izglītības procesu, 
kā rezultatīvos rādītājus parasti izmanto standartizētajos 
pārbaudījumos iegūtos novērtējumus, pieņemot, ka tie 

vidējie rādītāji bija attiecīgi 3,4% no kopējiem izdevumiem 
pamatizglītības līmenī un 4,4% vidējās izglītības līmenī. 
Turpretī izglītības izdevumu dalījums ekonomiskajās 
kategorijās ir nedaudz atšķirīgs – salīdzinot ar OECD 
dalībvalstīm, Latvija mazāku līdzekļu daļu novirza izglītības 
sektora darbinieku (pedagogu un administrācijas) algām, 
vairāk tērējot uz citiem kārtējiem izdevumiem un veicot 
proporcionāli lielākus kapitālieguldījumus.18

atspoguļo arī sabiedrībai nozīmīgos izglītības procesa 
rezultātus, kuros patiesībā esam ieinteresēti.

Savukārt izglītības procesu ietekmējošos faktorus var 
iedalīt trīs nosacītās grupās. Pirmkārt, skolu pārziņā ir 
noteikts resursu kopums, ar kuriem tā var operēt, lai 
panāktu vēlamo izglītības procesa rezultātu. Būtiskākā 
šī resursu kopuma sastāvdaļa ir skolotāji, taču nozīmīga 
ir arī pieejamā infrastruktūra, mācību līdzekļi utt. Tāpat 
šajā grupā ietilpst skolu izvēle attiecībā uz pieejamo 
resursu izmantošanu. Piemēram, skolu iespējas un lēmumi 
pirmajās klasēs piesaistīt pedagogu asistentus pieder 
šo faktoru grupai. Ne visi lēmumi par izglītības procesu 
tiek pieņemti skolu līmenī, daļēji process tiek regulēts 
nacionālajā un reģionālajā līmenī. Šie institucionālie 
mainīgie ietilpst otrajā faktoru grupā. Piemēram, 
izglītības satura reforma, kas šobrīd tiek īstenota Latvijā, 
ir daļa no institucionālo faktoru grupas. 

Finansējuma izlietojums

18 OECD. 2019. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en

10. attēls

Valsts izglītības izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām 
2016. gadā, %

Pamatizglītība

OECD OECD

Latvija Latvija

Vidējā izglītība

Datu avots: OECD
Piezīme: Vidējā izglītība ietver vispārējo un profesionālo izglītību

  Darba samaksa (pedagogi un administrācija)     Citi kārtējie izdevumi      Kapitālie izdevumi

73% 73%

64% 66%

20% 20%

25% 25%

7% 7%

11% 9%

SISTĒMA, SKOLA, ĢIMENE UN IZGLĪTĪBAS PROCESA REZULTĀTI
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Visbeidzot ir virkne faktoru, ko publiskie spēlētāji kopumā 
un katra skola atsevišķi tieši ietekmēt nevar, bet kas spēlē 
būtisku lomu izglītības procesa rezultātu sasniegšanā. 
Tie galvenokārt saistīti ar sociāli ekonomisko vidi (ģimeni, 
draugiem utt.), kurā skolēni uzauguši un kurā uzturas 
ārpus skolas, kā arī ar bērnu iedzimtajām spējām.19

Testējot šo pieeju uz PISA 2015 Latvijas datu kopu, kur 
apkopoti gan dažādu testu rezultāti, gan skolēnu un 
skolu pārstāvju anketēšanā iegūti dati par plašu klāstu 
izglītības procesu potenciāli ietekmējošiem faktoriem, 
ir iespējams konstatēt statistiski nozīmīgus mainīgos 
no katras augstāk minētās faktoru grupas, taču 
vienlaicīgi šī pieeja neļauj identificēt detalizētu empīrisku 
ražošanas funkciju, ko varētu izmantot politikas iniciatīvu 
modelēšanai. Piemēram, daudzfaktoru regresijas rezultāti 
uzrāda, ka Latvijā skolēnu skaitam skolā ir pozitīva 
ietekme uz PISA matemātikas testa rezultātu, taču 
vienlaicīgi PISA datu bāzē pieejamie dati neļauj precīzi 
identificēt, kādu lomu matemātikas apmācībā spēlē 
skolotāji un izmantotās apmācību metodes. Līdz ar to, 
balstoties tikai uz šiem aprēķiniem, nevar pateikt, kāds 
būtu optimālais skolēnu skaits kādā konkrētā skolā.20

19 Grupējums balstās uz Hanushek, E. 1986. The Economic of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools. Journal of Economic Literature, 
24(3). 1141-1177; Woessmann, L. 2016. The Importance of School Systems: Evidence from International Differences in Student Achievement.  
Journal of Economic Perspectives, 30(3). 3-32.

20 Skat. pielikumu, kurā apkopoti dažu daudzfaktoru regresiju rezultāti.

Gādāt par savu iedzīvotāju izglītību ir viena no pašvaldību 
autonomajām funkcijām. Īpaši nozīmīga pašvaldību 
loma ir, uzsākot izglītības procesu, pirmsskolas un 
sākumizglītības posmā, kas tiek īstenots maksimāli 
tuvu izglītojamo dzīves vietai. Ja aplūko izglītības 
procesu kā starptautiski konkurētspējīga cilvēkkapitāla 
akumulāciju, pašvaldībām vajadzētu būt aktīvi iesaistītām 
visos izglītības posmos. Piemēram, pašvaldību spēja 
sadarboties ar potenciālajiem investoriem vai vietējiem 
uzņēmējiem, palīdzot atrast un sagatavot darba tirgū 

nepieciešamos speciālistus var būt izšķiroša dinamiskas 
vietējās ekonomikas izveidē un uzturēšanā. Taču šajā 
līmenī nepieciešama efektīva nacionāla sistēma, kur 
pašvaldībām gan tiek dota leģitīma un finansiāla 
kapacitāte būt aktīviem spēlētājiem, tomēr, paturot 
prātā, ka pašvaldība ir tikai viens no dalībniekiem, 
kura loma vairāk saistīta ar efektīvas sadarbības 
nodrošināšanu. Turpretī sākotnējā izglītības posmā 
pašvaldības ir galvenais publiskā pakalpojuma sniedzējs 
un atbildīgais par tā kvalitāti.

KONKURĒTSPĒJĪGĀKA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMA MEKLĒJUMI

11. attēls

Ja apskata datus par vispārējā un speciālajā izglītībā 
iesaistīto skolēnu pāreju starp skolām, jāsecina, ka līdz 
sākumskolas beigšanai tā ir neliela. Salīdzinot 2017. 
un 2018. gada 1. septembri, redzams, ka 88% no 
kohortas, kas pārgāja no 1. uz 2. klasi, turpināja mācības 
vienā un tajā pašā vispārējās izglītības iestādē. Skolu 
nomaiņas īpatsvars palielinās tikai, skolēniem pārejot 
no 6. uz 7. klasi, kad jaunā vispārējās izglītības iestādē 

mācības uzsāk 20% no attiecīgās kohortas jauniešiem. 
Savukārt būtiskākā kustība ir pēc 9. klases, kad parādās 
iespēja izvēlēties mācības turpināt profesionālās vai 
vispārējās izglītības iestādēs. Līdz ar to sākumizglītības 
posmam raksturīga noteikta nepārtrauktība un 
kontinuitāte, kas teorētiski varētu ļaut labāk izsekot 
izglītības procesa rezultātam.

Datu izmantošanas iespējas

Izglītības ražošanas funkcija: 
konceptuāls modelis

IZGLĪTĪBAS PROCESA REZULTĀTS

Sociāli 
ekonomiskā vide

(vecāku izglītības 
līmenis un ienākumi, 

draugu loks u.c.)

Skolas resursi
(skolotāju 

kvalifikācija, 
mācību līdzekļi, 
infrastruktūra)

Institucionālie 
mainīgie

(skolu autuonomijas 
pakāpe, izglītības 

programmu izvēles 
iespējas u.c.)
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12. attēls

Pāreja no 9. uz 10. klasi
2017 2018 2018

Pāreja no 1. uz 2. klasi
2017 2018 2018

Pāreja no 6. uz 7. klasi
2017 2018 2018

Vispārējo un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi 2017. un 2018.gada 1. septembrī, 
% no izglītojamo skaita attiecīgajā kohortā, ieskaitot atkritušos un jaunpienācējus

Datu avots: IZM, autoru aprēķini
Piezīme: 2018. gada datos iekļauti arī izglītojamie, kuri mācības 
turpina citās klasēs (gan otrgadnieki, gan tie, kuri pārgājuši uz 
augstāku klasi), nav iekļauti dati par profesionālo izglītību.

  Vispārējās izglītības iestāde

  Nomainīta vispārējās izglītības iestāde

  Speciālās izglītības iestāde

96% 95%
88%

7%

3%3%

1%

1%

3%

Neparādās  
2018. gada datos

Neparādās  
2017. gada datos

89%

55%

37%

24%

37%

1%

1%

1%

4%

6%

Neparādās  
2018. gada datos

Neparādās  
2017. gada datos

96% 95%

75%

10%

10%

3%
3%

1%

1%

3%

Neparādās  
2018. gada datos

Neparādās  
2017. gada datos
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13. attēls
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Valsts pārbaudes darbu matemātikā rezultāti 2018./2019. m. g.

Datu avots: VISC

78,60 55,85 55,84 32,75

Vidējais pārbaudes darba rezultāts, %

Pārbaudes darbu kārtotāju sadalījums pēc rezultātiem

3. klase 6. klase 9. klase 12. klase

  0-9     10-19     20-29     30-39     40-49     50-59     60-69     70-79     80-89     90-100

21 OECD. 2018. PISA 2015 Results in Focus. https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
22 Ozola, A. 2017. Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 pirmie rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē. 

Rīga: Latvijas Universitāte.

Analizējot izglītības procesa rezultātus, noderīgi 
būtu apskatīt ne tikai pārbaudes darbu rezultātus, 
kas piefiksēti, skolēniem beidzot pamatizglītības un 
vidējās izglītības posmus, bet mēģināt arī izsekot, 
kā noteiktām jauniešu kohortām pārbaudes darbu 
rezultāti mainījušies, ejot cauri izglītības sistēmai. 
Netieši var salīdzināt starptautiskos novērtējumus, 
aplūkojot, kādi ir Latvijas skolēnu rezultāti attiecībā 
pret citām valstīm. Jau pieminētajos PISA pētījumos, 
kuros testē piecpadsmitgadīgo jauniešu lasītprasmes 
un zināšanas matemātikā un dabaszinātnēs, Latvijas 
uzrādītie rezultāti ir zem OECD valstu vidējā rādītāja 
visās trīs sadaļās.21 Turpretī PIRLS, kurā piedalās 4. klašu 
skolēni, lasītprasmes novērtējumi ir labāki. PIRLS gan 
piedalās mazāk valstu kā PISA, taču 2016. gadā, kad 
tika veikti pēdējie mērījumi, Latvijas vidējie sasniegumi 
bija ievērojami virs vidējā un statistiski nozīmīgi 
augstāki nekā Dānijā un Lietuvā, būtiski neatšķīrās no 
Zviedrijas un Norvēģijas rezultātiem, bet, salīdzinot ar 

kaimiņvalstīm, kas piedalījās pētījumā, atpalika vienīgi 
no Somijas. Jāatzīmē gan, ka atšķirības starp laukiem un 
pilsētām, kas parādās PISA, ir konstatējamas arī PIRLS 
rezultātos, proti, skolēnu lasītprasme lauku teritorijās 
ir statistiski nozīmīgi zemāka nekā Rīgā, Pierīgā un 
pilsētās.22

Salīdzinot 3. un 6. klases diagnosticējošo pārbaudes 
darbu un 9. un 12. klases eksāmenu rezultātus 
matemātikā, novērojama līdzīga tendence. 2019. gadā 
3. klašu skolēni vidēji spēja atrisināt 79% no uzdevumiem, 
bet centralizētā eksāmena par vispārējās vidējas izglītības 
apguvi, ko pārsvarā kārto attiecīgā gada vispārējo un 
profesionālo skolu beidzēji, vidējais rezultāts bija tikai 
33%. Protams, diagnosticējošo darbu un eksāmenu 
grūtības pakāpe un spēja diferencēt dažādus zināšanu 
līmeņus atšķiras, tāpat kā atšķiras diagnosticējošo 
darbu un eksāmenu administrēšanas kārtība, tādēļ ar šīs 
tendences interpretāciju jābūt piesardzīgiem.
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23 OECD. 2015. Using Log-File Data to Understand What Drives Performance in PISA (Case Study). In Students, Computers and Learning: 
Making the Connection. Paris: OECD Publishing.

24 Skat., piemēram, Ermish, J. and M. Francesconi. 2001. Family Matters: Impacts of Family Background on Educational Attainments. 
Economica, 68 (270). 137-156.

25 Hirschman, A. O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Publisko spēlētāju iesaistīšanās izglītības procesā 
lielā mērā saistīta ar sabiedrības līmeņa ieguvumiem 
un ieguldījumiem cilvēkkapitāla akumulēšanā, kas 
brīvā tirgus apstākļos, iespējams, netiktu veikti. Taču 
situācija nav viendabīga – mēģinot izskaidrot izglītības 
procesa rezultātus, izglītojamo sociāli ekonomisko 
vidi raksturojošie faktori konsekventi parādās kā 
nozīmīgi izskaidrojoši mainīgie.24 Daļa sabiedrības 
novērtē izglītības radītās iespējas un attiecīgi pieprasa 
kvalitatīvus izglītības pakalpojumus. Ja piedāvājums 
viņus neapmierina, vieglākais risinājums ir meklēt citu 
pakalpojuma sniedzēju. Pie nosacījuma, ka pakalpojumu 
sniedzējs riskē pilnībā zaudēt savus klientus, šādai rīcībai 
potenciāli ir arī pozitīva ietekme sabiedrības līmenī, jo tā 
motivē pakalpojumu sniedzējus rūpēties par pakalpojumu 
kvalitāti. Neapmierinātajiem gan arī ir alternatīva – viņi 
var norādīt uz nepilnībām un mēģināt panākt kvalitātes 

uzlabojumus. Ja neapmierināto prasības tiek ņemtas vērā, 
no šādas rīcības iegūst arī pārējie pakalpojuma saņēmēji. 
Šis aspekts ir īpaši nozīmīgs sākotnējā izglītības posma 
kontekstā, jo ir daļa sabiedrības, kura nevarēs atļauties 
nomainīt pakalpojuma sniedzēju vai ieinteresētības 
trūkuma dēļ šādu iespēju pat neapsvērs. Savukārt, 
pazaudējot neapmierinātos, samazināsies iespējamība, 
ka pakalpojumu kvalitāte tiks uzlabota.25 Mājsaimniecību 
līmenī pakalpojuma sniedzēja nomaiņa vai pārdomāta 
izvēle ar dzīves vietas piemeklēšanu pirms izglītības 
procesa uzsākšanas parasti ir lētāka un efektīvāka nekā 
iesaistīšanās pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, tādēļ no 
sabiedrības viedokļa ir svarīgi kāpināt neapmierinātības 
paušanas alternatīvas salīdzinošo izdevīgumu, tādejādi 
veicinot vienlīdzīgāku izglītības iespēju pieejamību. Šis 
aspekts īpaši svarīgs teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu 
un ierobežotām skolu izvēles iespējām.

Skolēni un vecāki kā ieinteresēti izglītības pakalpojuma saņēmēji

Lai izsekotu vienas skolēnu kohortas diagnosticējošo 
pārbaudījumu rezultātu izmaiņām un mēģinātu identificēt 
skolas, kas spēj tos uzlabot, šī pētījuma ietvaros tika 
apkopoti 2016. gada 3. klašu skolēnu rezultāti un šo pašu 
skolēnu rezultāti 6. klašu pārbaudījumos, ko viņi kārtoja 
2019. gadā. Diemžēl šie dati nav pieejami indivīdu līmenī, 
bet salīdzinājumi skolu līmenī izrādījās neiespējami, jo lielā 
daļā skolu būtiski atšķīrās kārtotāju skaits. Tāpat nozares 
eksperti norādīja, ka diagnosticējošo darbu vērtēšanā 
iespējamas dažādas interpretācijas, kas arī apgrūtina to 
savstarpējo salīdzināšanu.

Konsekvents novērtējums, kā mainās izglītības procesa 
rezultāti, skolēniem ejot cauri izglītības sistēmai, dotu 
papildus informāciju un, iespējams, ļautu labāk nodalīt 
sociāli ekonomiskās vides un izglītības procesa ietekmi, 
identificēt veiksmīgi darbojošos skolu iezīmes. Ir valstis, 
kas šādiem pētījumiem atvēl finanšu līdzekļus un veic 
longitudinālus novērojumus vairāku gadu garumā. Taču šo 
pētījumu pielietojamība ir ierobežota. Pirmkārt, informācija 
tiek iegūta ar nobīdi laikā un labākajā gadījumā var kalpot 
kā pamats izmaiņām izglītības procesā, no kurām ieguvējas 
būtu nākamās paaudzes. Otrkārt, centralizēti administrēti 
novērtējumi neizbēgami tiek uzlūkoti kā kontroles 
mehānismi, kuru rezultātus var pavērst pret skolotājiem un 
skolām, tādēļ samazinās to efektivitāte.

Taču mūsdienās arvien vairāk attīstās jauni datu 
radīšanas un ievākšanas veidi, kas ļauj datu apstrādi 
veikt reāllaikā. Piemēram, jau 2012. gadā PISA ietvaros 

tika uzkrāti testu datorizēto versiju log-failu dati, kuros 
tika ietverta informāciju par laiku un darbībām, ko 
skolēni veic, risinot uzdevumus. Šāda veida dati ļauj 
salīdzināt skolēnu lasītprasmi, novērtēt, cik neatlaidīgi 
viņi ir, meklējot atbildes uz jautājumiem, kā arī saprast, 
kādas uzdevumu risināšanas stratēģijas tiek pielietotas.23 
Tepat Latvijā e-klase, ko izmanto liela daļa skolu, ne 
tikai apstrādā datus par skolēnu mājasdarbiem, skolā 
paveikto un novērtējumiem, bet arī seko līdz tam, kā 
dažādie e-klases lietotāji izmanto sistēmas piedāvātos 
pakalpojumus. Savukārt vietējais jaunuzņēmums Edurio 
piedāvā risinājumus atgriezeniskās saites nodrošināšanai 
ar skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšanas palīdzību.

Visai šai informācijai potenciāli ir plašas pielietojuma iespējas 
izglītības procesā. Datos balstītus risinājumus varētu 
izmantot izglītības procesa monitorēšanai, individuālu 
apmācību plānu sagatavošanai, izglītojamo grupēšanai 
atbilstoši tiem nepieciešamajām apmācībām utt. Savukārt, 
koncentrējoties uz skolotājiem kā galvenajiem informācijas 
izmantotājiem, var mazināt arī aizspriedumus par informāciju 
kā uzraudzīšanas un sodīšanas procesa sastāvdaļu. Tajā pašā 
laikā dažāda līmeņa publisko spēlētāju radītajiem datiem, 
piemēram, par finansējuma sadalījumu, vajadzētu būt 
savstarpēji integrētiem un agregētā veidā brīvi pieejamiem. 
Šajā ziņā apsveicama ir IZM iniciatīva izveidot vienotu 
izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kas ļaus izglītības 
iestādēm un to dibinātājiem, kā arī valsts izglītības satura un 
procesa veidotājiem labāk identificēt jomas un aspektus, kas 
kavē sasniegt labākus izglītības procesa rezultātus.
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REKOMENDĀCIJAS

Līdz ar digitālā satura ienākšanu izglītības 
procesā parādās plašas iespējas datu 
radīšanai, ievākšanai un apstrādei reāllaikā. 
Šīs iespējas jāizmanto, izstrādājot jaunus 
vai adaptējot jau gatavus datos balstītus 
risinājumus izglītības procesa monitorēšanai, 
individuālu apmācības plānu sagatavošanai 
un to pielāgošanai specifisku iemaņu 
apgūšanai. Administratīvi teritoriālās 
reformas ietvaros atsevišķās pašvaldībās 
varētu ieviest pilotprojektus datos balstīto 
risinājumu lietderīguma testēšanai. No otras 
puses, šādu iniciatīvu rezultātā radītie dati 
būtu jāiekļauj arī vienotā izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmā, kas dažādajām 
ieinteresētajām pusēm ļautu labāk identificēt 
izglītības kvalitātes uzlabošanas iespējas.

Izglītības pakalpojumu kvalitāte ir atkarīga ne tikai 
no tā, kādi resursi ir pieejami to radīšanai, bet 
arī no pieprasījuma. Pakalpojumu saņēmēji – šajā 
gadījumā skolēnu vecāki – kuri aktīvi seko līdzi savu 
bērnu skolas gaitām, ir kritiski svarīgi vienlīdzīgāku 
izglītības iespēju nodrošināšanai un līdz ar to arī 

pilnvērtīgākai iedzīvotāju talantu potenciāla attīstībai. 
Neapmierinātie pakalpojumu saņēmēji liek skolām 
pārskatīt izglītības procesu un meklēt uzlabojumus, 
tādejādi palīdzot gan skolām, gan skolēniem, kuru vecāki 
izglītības procesā neiesaistās. Tā kā neapmierinātajiem 
vienmēr ir iespēja nomainīt pakalpojumu sniedzēju, 
būtiski ir radīt jēgpilnas iespējas norādīt uz nepilnībām un 
mēģināt panākt kvalitātes uzlabojumus. Vēl labāk būtu, ja 
šajā procesā vecāki un skolotāji nevis konfrontētu viens 
ar otru, bet meklētu labākos risinājumus sadarbojoties, 
tādejādi kāpinot skolai tik būtisko savstarpējo lojalitāti.

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu ir jāsakārto 
skolu tīkls. Reorganizējot, apvienojot un slēdzot 
atsevišķas skolas, ir jāizmanto iespēja samazināt 
administratīvās izmaksas, kā arī palielināt izglītojamo 
skaitu uz vienu pedagogu, kas ļautu kāpināt skolotāju 
noslodzi un līdz ar to arī atalgojumu. Lai lēmumu 
pieņemšanu padarītu pievilcīgāku, fokuss būtu jāvērš 
uz skolēniem un viņu izglītības procesa rezultātiem pēc 
skolu reorganizācijas. Kā minimums, rezultātiem būtu 
jāseko līdzi un jānodrošina, lai tie nepasliktinātos, bet 
patiesi ienesīga reforma būs vien tad, ja vismaz daļai 
skolēnu rezultāti ilgtermiņa periodā uzlabotos. Savukārt 
pašvaldībām kā pakalpojumu sniedzējiem un skolu tīkla 
uzturētājiem savā teritorijā ir jāsaņem ar skolu tīkla 
sakārtošanu saistīts komplekss valsts atbalsts, kas ietver 
ne tikai IZM, bet arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Labklājības 
ministrijas un Finanšu ministrijas pārziņā esošās jomas.

Datos balstīti risinājumi

Vecāki kā izglītības kvalitātes uzlabojumu iniciatori

Skolu tīkla optimizācija1.

3.

2.
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PIELIKUMS

Tabulās apkopoti vienkāršotu mazāko kvadrātu daudzfaktoru regresiju 
rezultāti. Aprēķinos izmantoti indivīdu līmeņa dati par Latvijas skolēniem 
no PISA 2015 datu bāzes, tai skaitā 10 matemātikas testa rezultāta 
iespējamās vērtības un 80 atkārtojošo svaru komplekti. Pirmajā modelī 
ietverti dažādi faktori, kas potenciāli varētu ietekmēt matemātikas 
pārbaudījuma rezultātu. Savukārt otrajā modelī atlasīti statistiski nozīmīgie 
izskaidrojošie mainīgi. Papildus skolēnu skaits klasē, kas pirmajā modelī 

bija statistiski nozīmīgs, bet ar grūti intuitīvi interpretējamu negatīvu zīmi, 
aizstāts ar skolēnu skaitu skolā, kas visticamāk ir patiesais izskaidrojošās 
variācijas avots. Tāpat otrajā modelī nav ietverts papildus skolā 
noteiktajām matemātikas apmācībām veltītais laiks, kas pirmajā modelī bija 
statistiski nozīmīgs, bet ar negatīvu zīmi. Visticamāk, šis mainīgais parāda 
nevis apmācību negatīvo ietekmi, bet gan to, ka papildus apmācībām laiku 
velta pārsvarā tikai tie jaunieši, kam matemātikā ir zemi sasniegumi.

Izglītības ražošanas funkcijas piemērs: PISA 2015 dati, daudzfaktoru lineārā regresija
(atkarīgais mainīgais ir skolēnu iegūtais punktu skaits matemātikas testā)

Koef. SE t P>|t|

Sociāli ekonomiskais fons / sagatavotība
Ekonomiskais, sociālais un 
kulturālais statuss (indekss)***

18,51 2,02 9,14 0,000

Meitene -3,38 3,75 -0,90 0,368

Pirmsskolas izglītība (vairāk kā 1 gads) 23,79 15,53 1,53 0,126

Mērenas fiziskas aktivitātes 
(vismaz 5 dienas nedēļā, vismaz 
60 min. dienā)***

10,22 3,20 3,20 0,001

Motivācija sasniegumiem (indekss)*** 13,89 1,78 7,81 0,000

Matemātikas apmācības papildus 
skolā noteiktajam (minūtes nedēļā)***

-0,05 0,01 -9,66 0,000

Skolas resursi
Matemātikas apmācību laiks 
(minūtes nedēļā)

0,00 0,04 0,01 0,990

Datoru skaits uz vienu studentu klasē -2,09 5,20 -0,40 0,688

Apmācību materiālu trūkums (indekss) 1,22 2,92 0,42 0,676

Skolotāju īpatsvars, kuriem ir 
maģistra grāds

1,50 11,12 0,13 0,893

Mācībspēku trūkums (indekss) 3,77 2,35 1,61 0,108

ln (skolēnu skaits skolā) 7,79 5,12 1,52 0,128

Skolēnu skaits klasē*** 0,97 0,31 3,11 0,002

Institucionālā vide 
Privāta skola 7,34 22,08 0,33 0,740

Skolas autonomija (indekss) 13,52 16,17 0,84 0,403

Direktors ir viens no atbildīgajiem 
par skolotāju sākotnējās darba algas 
noteikšanu*

-9,73 5,21 -1,87 0,062

Direktors ir viens no atbildīgajiem 
par skolotāju darba algas pieauguma 
noteikšanu

6,23 4,62 1,35 0,178

Uzņemot skolēnus skolā, netiek ņemts 
vērā skolēna akadēmiskais sniegums*

-9,60 4,93 -1,95 0,052

Skolēnu sasniegumiem tiek sekots 
laika gaitā

-2,79 4,31 -0,65 0,517

Skolēnu sarunu valoda mājās 
(ne latviešu)***

-15,14 4,43 -3,42 0,001

Piederības sajūta skolai (indekss) 2,02 2,25 0,90 0,368

Konstante*** 413,78 36,25 11,41 0,000

N:
Iespējamo vērtību (plausible values) skaits:

Atkārtoto svaru skaits:
R2:

2428
10
80
0,230

*, **, *** norāda uz to, ka koeficients ir statistiski nozīmīgs attiecīgi ar
90%, 95% un 99% ticamības līmeni.

Koef. SE t P>|t|

Sociāli ekonomiskais fons / sagatavotība
Ekonomiskais, sociālais un 
kulturālais statuss (indekss)***

20,36 1,85 10,99 0,000

Meitene

Pirmsskolas izglītība (vairāk kā 1 gads)

Mērenas fiziskas aktivitātes 
(vismaz 5 dienas nedēļā, vismaz 
60 min. dienā)***

10,10 2,86 3,54 0,000

Motivācija sasniegumiem (indekss)*** 14,27 1,69 8,46 0,000

Matemātikas apmācības papildus 
skolā noteiktajam (minūtes nedēļā)***

Skolas resursi
Matemātikas apmācību laiks 
(minūtes nedēļā)

Datoru skaits uz vienu studentu klasē

Apmācību materiālu trūkums (indekss)

Skolotāju īpatsvars, kuriem ir 
maģistra grāds

Mācībspēku trūkums (indekss)

ln (skolēnu skaits skolā) 10,77 2,93 3,67 0,000

Skolēnu skaits klasē***

Institucionālā vide 
Privāta skola

Skolas autonomija (indekss)

Direktors ir viens no atbildīgajiem 
par skolotāju sākotnējās darba algas 
noteikšanu*

Direktors ir viens no atbildīgajiem 
par skolotāju darba algas pieauguma 
noteikšanu

6,20 3,47 1,79 0,074

Uzņemot skolēnus skolā, netiek ņemts 
vērā skolēna akadēmiskais sniegums*

-11,52 4,06 -2,84 0,005

Skolēnu sasniegumiem tiek sekots 
laika gaitā

Skolēnu sarunu valoda mājās 
(ne latviešu)***

-17,62 3,18 -5,54 0,000

Piederības sajūta skolai (indekss)

Konstante*** 431,64 18,48 23,35 0,000

N:
Iespējamo vērtību (plausible values) skaits:

Atkārtoto svaru skaits:
R2:

4420
10
80
0,175

*, **, *** norāda uz to, ka koeficients ir statistiski nozīmīgs attiecīgi ar
90%, 95% un 99% ticamības līmeni.
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Transporta tīklam ir izšķiroša nozīme valsts ekonomiskajā 
konkurētspējā un sociālajā labklājībā. Pienācīgi organizēta 
mobilitātes sistēma uzņēmumiem nodrošina piekļuvi 
piegādātājiem un klientiem, kā arī mobilam darbaspēkam, 
kas ir svarīgi, izvēloties darbiniekus. Turklāt ērts un lēts 
transports palīdz uzturēt augstu dzīves līmeni reģionos, 
kā arī piesaistīt jaunus iedzīvotājus, nodrošinot piekļuvi 
darbavietām un sociālās un kultūras iespēju izmantošanai. 
Vietējām vajadzībām pielāgots transports ir jebkura reģiona 
ekonomisko panākumu atslēga.

Transporta vajadzības Latvijā ir atkarīgas no cilvēku 
dzīvesvietas. Pilsētās ar augstu iedzīvotāju blīvumu, 
piemēram, Rīgas aglomerācijā, cilvēkiem ir nodrošināta 
ērta piekļuve ekonomiski un sociāli nozīmīgām vietām. 
Savukārt lauku pašvaldībās ar zemu iedzīvotāju blīvumu 
šādu priekšrocību nav. Tā kā demogrāfiskā lejupslīde un 
emigrācija pēdējā desmitgadē īpaši smagi skārusi lauku 
reģionus, transporta tīklu, kā arī skolu un veselības aprūpes 
iestāžu infrastruktūras uzturēšana ir kļuvusi sarežģīta 

un dārga. Neskatoties uz to, bērniem ir jāapmeklē skola, 
bet pieaugušajiem – jādodas uz darbu. Efektīvai valsts 
līdzekļu izmantošanai pietiekošā apjomā mobilitātes 
sistēmas attīstībai lauku apvidos ir izšķiroša nozīme – 
veikta atbilstošā līmenī, tā var kardināli uzlabot reģionu 
ekonomisko konkurētspēju.

Šajā nodaļā tiek aplūkots viedoklis, ka pastāvīgas 
ekonomiskās izaugsmes rezultātā pārvietošanās ar 
personīgo transportu arvien vairāk nostiprinās savas 
pozīcijas kā ērtākais un ātrākais pārvietošanās veids. 
Pirmajā apakšnodaļā uzmanība tiek pievērsta personīgajiem 
transportlīdzekļiem un tiek uzsvērta efektīvas transporta 
tīkla pārvaldes nozīme. Otrajā nodaļā tiek aplūkotas 
sabiedriskā transporta iespējas lauku reģionos, kam 
nākotnē būs nozīmīga sociālā loma. Tiek uzsvērta vilcienu 
un autobusu tīkla sinhronizācijas nepieciešamība, kā arī 
tiek ierosināts attīstīt reģionālo taksometru (ride-sharing 
jeb līdzbraucēju) pakalpojumu kā papildu sabiedriskā 
transporta iespēju mazapdzīvotos lauku rajonos.1 

Ekonomikas izaugsme ietekmē transporta plānošanu. 
Attīstoties valsts ekonomikai, cilvēku un uzņēmumu 
pārvietošanās vajadzības kļūst daudzveidīgākas. 
Trūcīgākajās valstīs nav resursu, lai atbalstītu kvalitatīvu 
un modernu transporta sistēmu, tāpēc starppilsētu 
pārvietošanās galvenokārt ir atkarīga no autobusu 
operatoriem. Savukārt turīgās valstīs tiek veidots 
komplicēts sabiedrisko un/vai privāto gaisa, dzelzceļa un 
autotransporta infrastruktūras un pakalpojumu tīkls.

Tuvākajā laikā un nākamajās desmitgadēs Latvijai nāksies 
saskarties ar nepieciešamību mainīt pieeju  transporta 
plānošanai. Kopš 2010. gada IKP uz vienu iedzīvotāju 
Latvijā ir pieaudzis par 45 procentiem.2  Eurostat dati 
liecina, ka 2009. gadā Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju, 
izteikts PSL (pirktspējas līmenis), bija 52 procenti no ES 
vidējā līmeņa, bet 2018. gadā sasniedza jau 70 procentus.3 
Vidējā neto alga palielinājās no 450 EUR 2010. gadā līdz 
806 EUR 2019. gada jūnijā, nodokļu ieņēmumi šajā laika 
posmā attiecīgi pieauga par 68 procentiem.4 Šī pamatīgā 
ekonomiskā izaugsme ir gājusi roku rokā ar pārmaiņām 
ekonomisko aktivitāšu teritoriālajā un industriālajā 
sadalījumā. Attīstības rezultātā gūtie labumi nav sadalīti 
vienlīdzīgi – pilsētām ir veicies daudz labāk nekā lauku 

reģioniem, savukārt pakalpojumu nozares ir augušas 
ātrāk nekā rūpniecība. 1. attēlā redzams, kā minētās 
tendences pēdējo 17 gadu laikā ir ietekmējušas neto algas 
Latvijas reģionos.

PASTĀVĪGAS EKONOMISKĀS IZAUGSMES REZULTĀTĀ 
PIEAUGS AUTOMAŠĪNU NOZĪME

1 Šajā nodaļā galvenokārt tiek aplūkota pārvietošanās lauku teritorijās. Svarīgākās ar pilsētu transportu saistītās problēmas ir sastrēgumi un gaisa 
piesārņojums. Minētie jautājumi aplūkoti Certus ziņojumā "Desmit pieejas satiksmes sastrēgumu mazināšanai Rīgā", Certus politikas pārskats 4/2018.

2 2010. gada cenās. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati. 2019.  http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_010.px/. 
3 Eurostat dati. 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00114.
4 Latvijas Centrālā statistikas pārvalde. 2019. Kopējie valsts ieņēmumi 2010. gadā bija 6,6 miljardi EUR un 11,1 miljards EUR 2018. gadā.  

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__valdfin__ikgad/VFG010.px/. 

1. attēls

Avots: Latvijas CSP, 2019 

  Rīga     Pierīga
  Vidzeme    Kurzeme     Zemgale     Latgale
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2. attēls

3. attēls

Ekonomiskās izaugsmes rezultātā mainās 
cilvēku pārvietošanās ieradumi, pieaugot 
laika vērtībai personīgajā plānošanā. 
Laika vērtība ir ekonomisks ieguvums 
ātrākas pārvietošanās rezultātā. Daudzi 
pētījumi liecina, ka laika vērtība parasti 
tiek pielīdzināta 50 procentiem no vidējās 
stundas likmes.5 Piemēram, darbiniekam, 
kurš saņem Latvijā vidējo algu, par 
20 minūtēm ātrāks brauciens līdz 
darbavietai gadā nodrošina ekonomisku 
ieguvumu 417 EUR apmērā.6 Laika vērtībai 
ir liela ietekme uz pārvietošanos, jo cilvēki 
arvien vairāk izvēlas ātrākus transporta 
veidus, kas lauku reģionos parasti nozīmē 
izvēli par labu personīgajai automašīnai 
salīdzinājumā ar autobusu.

Ekonomiskās izaugsmes rezultātā 
iedzīvotāji aizvien vairāk pārvietojas – kā 
darba, tā atpūtas nolūkā. 2. attēlā 
redzams, kā līdz ar IKP uz vienu iedzīvotāju 
pieaugumu ir palielinājusies satiksmes 
intensitāte uz Latvijas galvenajiem 
autoceļiem. Šāda tendence tika novērota 
arī straujās ekonomiskās izaugsmes 
laikā 2005.-2007. gadā, tāda tā ir 
novērojama arī patreiz.7 Tas notiek, 
palielinoties automašīnu skaitam un 
pieaugot auto izmantošanas biežumam. 
3. attēlā salīdzināts automašīnu 
skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā 
2010.-2017. gadā un ES valstīs 
2017. gadā. Pēdējās desmitgades 
laikā automašīnu īpašnieku skaits uz 
1000 iedzīvotājiem Latvijā pieaudzis 
par 20 procentiem. 3. attēlā redzamā 
līkne rāda attiecību starp ekonomisko 
labklājību un automašīnu skaitu – pieaugot 
valsts IKP uz vienu iedzīvotāju, pieaug 
personīgo automašīnu skaits. Sasniedzot 
zināmu attīstības līmeni, personīgo 
transportlīdzekļu skaits stabilizējas. 
Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka 
nākamajos gados personīgo automašīnu 
skaits un to ekonomiskā nozīme, it īpaši 
lauku reģionos, turpinās pieaugt līdz ar 
ekonomiskās labklājības pieaugumu.

5 White, V., 2016. Revised Departmental Guidance on Valuation of Travel Time in Economic Analysis. Office of the Secretary of Transportation, US 
Department of Transportation.  
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2016%20Revised%20Value%20of%20Travel%20Time%20Guidance.pdf.

6 Vidējā neto stundas likme ir 5 EUR, kas līdzinās laika vērtībai 2,5 EUR vienai personai stundā jeb 0,83 EUR par 20 minūtēm. Kopā tas veido 1,67 EUR 
ikdienas braucienam uz darbu un atpakaļ jeb 417 EUR par 250 darba dienām. Šajā aprēķinā nav iekļauti ekonomiskie ieguvumi, ko sniedz paaugstināts 
komforta līmenis, punktualitāte, pārsēšanās iespējas.

7 Iespējams, iedzīvotāju emigrācijas uz turīgākajām ES valstīm rezultātā attiecība starp satiksmes intensitāti un IKP uz vienu iedzīvotāju ir novirzījusies 
augšup, salīdzinot 2005.-2010. un 2011.-2018.g. periodus.

Avots: VAS Latvijas Valsts ceļi un Latvijas CSP

Automašīnu skaits ikdienā uz A kategorijas valsts 
autoceļiem un IKP uz vienu iedzīvotāju  
2010. gada cenās 2005.-2018. gadā

13

12

11

10

9

8

7
4000 4500 5000 4500 6000 6500

IKP uz 1 iedzīvotāju 2010.gada cenās, 
tūkst. EUR

Satiksmes intensitāte,
automašīnu skaits dienā uz valsts autoceļiem

2005
2010

2009

2008
2007

2006
2011

2012
2013

2014

2015
2016

2017

2018

Avots: Eurostat

Automašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem un 
IKP uz vienu iedzīvotāju (PSL) Latvijā 2010.-2017.gadā 

un ES valstīs 2017. gadā

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200
40 50 70

2010
2014

2017

Latvija

90 110 13060 80 100 120 140

Automašīnu skaits  
uz 1000 iedzīvotājiem

IKP uz vienu iedzīvotāju PSL 
(EU 28 = 100)

Dānija

Nīderlande

Austrija

Vācija

Zviedrija

Beļģija

Somija

Malta

Itālija
Kipra

Polija
Igaunija Slovēnija

Čehija
Portugāle

Spānija
Lietuva

Slovākija
HorvātijaBulgārija

Ungārija

Grieķija Francija

Lielbritānija

  Latvijā     ES valstīs



Domnīca Certus
Reģionu konkurētspēja. Latvijas konkurētspējas ziņojums 2019

24

8 ESPON 2013. Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Applied Research 2013/1/10 Volume 3 TRACC Regional Case 
Study Book Part F Baltic States case study.

9 Ceļu nodokļu ieņēmumus veido degvielas akcīzes nodoklis un elektrības nodoklis, reģistrācijas nodoklis, īpašuma nodoklis, nodevas un vinjetes, 
apdrošināšanas nodoklis un nodokļu un nodevu PVN. Saskaņā ar VAS Latvijas Valsts ceļi datiem 2019. gadā ceļu nodokļu ieņēmumu apjoms Latvijā ir 
719 miljoni EUR.

4. attēls

5. attēls

Avots: VAS Latvijas Valsts ceļi, 2019

Latvijas melnā seguma ceļu stāvoklis  
2011. – 2018. gadā
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Avots: VAS Latvijas Valsts ceļi, 2019

Latvijas grants ceļu stāvoklis 
2011. – 2018. gadā
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Latvijas autoceļu tīkls ir samērā labi 
sagatavots, lai tiktu gala ar gaidāmo 
pakāpenisko automašīnu skaita 
pieaugumu. Tas ir pietiekami blīvs, lai 
nodrošinātu ātru nokļūšanu viszemākā 
blīvuma teritorijās. Piekļuves rādītāji, 
piemēram, minūtes, kas nepieciešamas, 
lai ar automašīnu nokļūtu tuvākajā 
reģionālajā centrā, pēc ES standartiem 
ir salīdzinoši labi. Vairumā apdzīvoto 
vietu autovadītājam nepieciešamas 
ne vairāk kā 30 minūtes, lai nokļūtu 
tuvākajā reģionālajā centrā.8 Ar dažiem 
izņēmumiem (galvenokārt Igaunijas un 
Krievijas pierobežas rajonos) potenciālais 
piekļuves līmenis skolām un medicīnas 
iestādēm ir diezgan augsts. Šis blīvais 
ceļu tīkls ir nozīmīgs faktors valstī ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu, kur sabiedriskā 
transporta uzturēšana ir dārga.

Tomēr vairums autobraucēju nekavējoties 
norādītu – lai gan ceļu tīkla pārklājums 
ir labs, ceļu kvalitāte varētu būt labāka. 
2019. gadā aptuveni 40 procenti 
melnā seguma ceļu ir sliktā vai pat ļoti 
sliktā stāvoklī (4. att.). Kaut arī melnā 
seguma ceļu kvalitāte kopš 2011. gada 
ir uzlabojusies vidēji par 7 procentiem 
gadā, tomēr ceturtā daļa melnā 
seguma ceļu 2030. gadā joprojām būs 
neapmierinošā stāvoklī, ja saglabāsies 
pašreizējā tendence.

Reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu 
īpaši svarīgi ir grants ceļi, bet tie ir vēl 
sliktākā stāvoklī (5. att.). Tendence ir 
negatīva – 2018. gadā tikai 6,2 procenti 
visu grants ceļu bija labā stāvoklī, 
salīdzinot ar 10 procentiem 2011. gadā.

Latvijas ceļu tīkla uzturēšana un 
pakāpeniska uzlabošana ir atkarīga no 
(i) pietiekamiem pieejamiem resursiem 
un (ii) no efektīviem un mērķtiecīgiem 
infrastruktūras izdevumiem. Kā redzams 
6. attēlā, ceļu nodokļu ieņēmumi uz vienu 
iedzīvotāju ir salīdzināmi ar ieņēmumiem 
citās ES valstīs, ņemot vērā pašreizējo IKP līmeni uz vienu 
iedzīvotāju.9 Turklāt automašīnu skaita un automašīnu 
lietošanas intensitātes pieaugums, kā arī akcīzes 

nodokļa palielināšanās nozīmē, ka nākotnē nenovēršami 
palielināsies ceļu nodokļu ieņēmumi kā kopumā, tā arī uz 
vienu iedzīvotāju.
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6. attēls

7. attēls

Avots: Ceļu nodokļi un ceļu maksa Eiropā. EK, 2019

Ceļu nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju (PSL) un IKP uz vienu iedzīvotāju  
(PSL, EU 28 = 100) 2016. gadā
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Avots: VAS Latvijas Valsts ceļi, 2019

Izdevumi ceļu uzturēšanai no Latvijas valsts budžeta un ES fondu līdzekļiem 
un kopējie ieņēmumi no ceļu nodokļiem
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Tomēr ne visi ieņēmumi no ceļu nodokļiem tiek izmantoti 
ceļu uzturēšanai un būvniecībai. Patiešām, lielākā 
daļa līdzekļu, kas iegūti no autovadītājiem, tiek tērēti 
citur, pārvietojot tos kopējā valsts budžeta ietvaros. 
Tas ir zināmā mērā neparasti, jo daudzās valstīs daļa 
no ceļu nodokļu ieņēmumiem ir tiešā veidā saistīta 
ar izdevumiem ceļu infrastruktūras sakārtošanai.10 
Piemēram, Lietuvā un Igaunijā attiecīgi 55 un 75 procenti 
ieņēmumu no degvielas akcīzes nodokļa tiek novirzīti 
ceļu infrastruktūrai, tādējādi saikne starp ekonomisko 
izaugsmi un ceļu infrastruktūras kvalitāti ir tieša un 

pārskatāma. 7. attēlā atspoguļoti kā valsts budžeta, 
tā arī ES fondu līdzekļi ceļu infrastruktūras uzturēšanai 
Latvijā un kopējie ieņēmumi no ceļu nodokļiem. 
2018. gadā ieņēmumu daļas īpatsvars, kas tiek izmantots 
ceļu uzturēšanai, pirmo reizi kopš 2010. gada noslīdēja 
zem 50 procentiem. Turklāt kopš 2015. gada saikne 
starp ieņēmumiem no ceļu nodokļiem un izdevumiem 
ceļu uzturēšanai Latvijā kļūst arvien vājāka – pēdējo četru 
gadu laikā ieņēmumi palielinājušies par 37 procentiem 
(pieaugot automašīnu skaitam uz ceļiem), bet kopējie 
izdevumi samazinājušies par 1 procentu.

10 Tiešs ceļu uzturēšanas izmaksu salīdzinājums starp valstīm ne vienmēr informatīvs, jo parasti netiek ņemti vērā atšķirīgi ceļu veidi un ceļu kvalitāte 
dažādās valstīs.
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Nesen veiktajā SKDS aptaujā tika konstatēts, ka 
34 procenti respondentu transporta infrastruktūru 
uzskata par vienu no galvenajām budžeta prioritātēm – 
uzreiz aiz veselības aprūpes (73%), pensijām (37%) 
un izglītības (35%).11 Skaidrs, ka pašreizējās veselības 
aprūpes un skolu reformas īstenošanai ir nepieciešami 
papildu līdzekļi, īpaši lauku apvidos. Tomēr ieguldījumi 
jaunā slimnīcu un skolu tīklā nebūs efektīvi, ja šie 
pakalpojumi nebūs pieejami. Ņemot vērā transporta 
nozīmi uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai 
reģionos, kā arī reģionu iedzīvotāju labklājību, ir jādomā 
par lielākas daļas valsts resursu pārvietošanu transporta 
infrastruktūras uzlabošanai.

Ņemot vērā to, ka lauku reģionos automašīnu 
izmantošana pieaug, lai nodrošinātu kvalitatīvu reģionālo 
ceļu tīklu, papildus nodokļu ieņēmumu sadalei šobrīd 
ir būtiski efektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus. Divi 
pasākumi var tiešā veidā uzlabot efektivitāti:

1. VAS Latvijas Valsts ceļi varētu ieviest caurskatāmāku 
procedūru, lemjot, kuriem ceļiem nepieciešams 
remonts. Tehniskās apkopes darbos galvenā uzmanība 
jāpievērš maksimālas piekļuves nodrošināšanai 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Labākas kvalitātes 
ceļi samazina ceļa uzturēšanas izmaksas (laiks, 
nolietojums, benzīns, izmeši), un ļauj iedzīvotājiem 
ātrāk nokļūt darba vietās, skolās un slimnīcās. 

Vispirms jāremontē ceļi, kuri nodrošina piekļuvi 
(īpaši skolām, slimnīcām un darba vietām). Pašlaik 
lēmumi par ceļu remontu nav pārskatāmi ne nodokļu 
maksātājiem, ne politikas veidotājiem, palielinot 
nepareizu aprēķinu un neatbilstošas izmantošanas 
risku. VAS Latvijas Valsts ceļi vajadzētu sastādīt 
un regulāri atjaunināt publiski pieejamu visu ceļu 
kategoriju sarakstu, pamatojoties uz precīzi definētiem 
kritērijiem. Saikne starp līdzekļiem ceļu infrastruktūras 
uzturēšanai un reģionālo pieejamību kļūs 
pārskatāmāka, un politikas veidotāji varēs pieņemt 
apzinātus lēmumus, plānojot ceļu infrastruktūras 
budžetu.

2. Lēmumam par to, kuri ceļi jāremontē, jābalstās uz 
ticamiem un atjauninātiem datu avotiem, kas kļūst 
arvien pieejamāki. Pašreizējais satiksmes intensitātes 
novērtējums uz galvenajiem un reģionālajiem valsts 
ceļiem tiek veikts divas vai trīs reizes gadā, savukārt 
mērījumi uz vietējās nozīmes ceļiem bieži netiek veikti 
nemaz. Ceļu kvalitāte tiek vērtēta sporādiski. Ceļu 
stāvokļa un satiksmes intensitātes analīzi var uzlabot, 
izmantojot plaši pieejamos viedos IT risinājumus. Waze 
un Google Maps jau šobrīd izmanto lietotāju datus, 
sniedzot braukšanas ieteikumus. Vēl viena iespēja ir 
izmantot transporta līdzekļos iebūvētu sensoru datus 
satiksmes pārvaldībai un datu vākšanai, lai noteiktu 
faktisko ceļu satiksmes intensitāti.

11 SKDS aptauja. 2019. Jautājums “Domājot par nākamā gada valsts budžetu, kurām trīs jomām, Jūsuprāt, vispirmām kārtām vajadzētu piešķirt vairāk 
līdzekļu? (iespējamas līdz 3 atbildēm)". Avots: https://twitter.com/ArnisKaktins/status/1170771576846991360/photo/1. 

Pēdējos gados neapšaubāmi ir pieaugusi 
automašīnu izmantošana, tai pašā laikā 
sabiedriskā transporta izmantošana 
Latvijas reģionos turpina samazināties. 
Kopš 2011. gada pasažieru skaits 
reģionālajā sabiedriskajā transportā 
ir samazinājies – vilcienos par 11% un 
autobusos par 21% (8. att.). Ārpus Rīgas 
dominē autobusu pārvadājumi, savukārt 
dzelzceļi galvenokārt apkalpo Rīgas 
aglomerāciju. Tomēr iekšējā migrācija no 
lauku rajoniem uz Rīgu un ārējā migrācija 
no Latvijas uz turīgajām ES valstīm 
apvienojumā ar automašīnu īpašnieku 
skaita pieaugumu turpina mazināt 
autobusu pakalpojumu pievilcību un to 
izmantošanu lauku apvidos.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS LATVIJAS REĢIONOS

8. attēls

Avots: VSIA Autotransporta direkcija

Pasažieru skaits autobusos un vilcienos Latvijā  
2011.-2018. gadā, milj.
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Latvijas reģionālās sabiedriskā transporta sistēmas 
modernizācijas un lielākas konkurētspējas ķīla ir 
paaugstināta integrācija un papildināmība.

Lai konkurētu ar automašīnām, sabiedriskajam 
transportam, pirmkārt, ir jābūt ātrākam. Ātrvilcieni 
un autobusu līnijas var kāpināt reģionālo potenciālu, 
uzlabojot piekļuvi. Tas panākams, paplašinot 
infrastruktūru un samazinot starpstaciju skaitu. 
Nesen ieviestā Cēsu - Rīgas ātrvilciena panākumi 

demonstrē, kā tas varētu izskatīties. Ekspresmaršruts 
ir samazinājis ceļojuma ilgumu no 1 h 50 minūtēm līdz 
1 h 15 minūtēm, vilcienam pieturot tikai divās stacijās 
(Siguldas stacijā un Rīgas Zemitānu stacijā), un braucēju 
skaits ir palielinājies.12 Tādējādi transporta pakalpojumu 
sniedzējiem prioritāte būtu jāpiešķir tiešajiem maršrutiem, 
nevis tiem, kuru maršruts līkločo lielās teritorijās. Lai 
gan pēdējie varētu būt lētāki, lai segtu lielas platības, 
vajadzība pēc ātruma tos padarīs mazāk pievilcīgus un 
paātrinās pāreju uz privātiem transportlīdzekļiem.

Otrkārt, vilcienu un autobusu tīkliem vajadzētu 
savstarpēji papildināt vienam otru. Latvijas sabiedriskā 
transporta sistēma tuvākajos gados piedzīvos būtiskas 
pārmaiņas, jo saskaņā ar VSIA Autotransporta direkcija 
plāniem vilcieni kļūs par sabiedriskā transporta 
mugurkaulu.13 Šai nolūkā uzņēmums AS Pasažieru vilciens 
ir iegādājies 32 modernus Škoda elektrovilcienus, lai 
nodrošinātu intensīvus pakalpojumus Rīgas aglomerācijas 
elektrificētajos maršrutos.14 Rezultātā uzlabosies 
pasažieru pārvadājumu skaits (VSIA Autotransporta 
direkcija prognozē pieprasījuma pieaugumu). Tomēr 
vilciena pakalpojumi lielākajā valsts daļā nav pieejami. 
Lai patiesi kļūtu par sabiedriskā transporta mugurkaulu, 
vilcienu tīklam jābūt cieši savienotam ar plašāku 
autobusu tīklu, kas apkalpo daudz plašāku teritoriju. 

Vilcienu un autobusu līnijām jāpapildina vienai otru. Tā 
vietā, lai piestātu mazos ciematos, tālsatiksmes vilcieniem 
galvenokārt vajadzētu apkalpot lielās pilsētas. Šai nolūkā 
nepieciešams pārskatīt pašreizējo sabiedriskā transporta 
struktūru. 1. kartē redzams, ka šobrīd dzelzceļa maršrutā 
Rīga - Daugavpils ir 18 pieturas, bet attiecīgajā autobusa 
maršrutā – tikai piecas. Autobusiem būtu jānodrošina 
vilcieniem pasažieri, nogādājot tos no maziem ciematiem 
līdz lielākām dzelzceļa stacijām, lai tie tālāk mērotu ceļu 
uz citām reģionālajām pilsētām vai uz galvaspilsētu (2. 
karte). Piemēram, pasažierim, kas dodas no Salacgrīvas 
uz Rīgu, vajadzētu būt iespējai ar autobusu nokļūt 
līdz tuvākajai dzelzceļa stacijai Skultē, lai no turienes 
turpinātu braucienu ar ātrvilcienu. Vilcienu un autobusu 
grafiki būtu saskaņoti un papildinātu viens otru.

12 Personīga saruna ar VSIA Autotransporta direkcija vadītāju.
13 Sabiedriskā transporta sistēma 2021.–2030. ATD http://www.atd.lv/sites/default/files/ATD-SM-SabiedriskaisTransports-2030_05.2019.pdf 
14 Maršruti virzienā Jūrmala/Tukums, Jelgava, Saulkrasti un Ogre/Aizkraukle.

1. piemērs

Atrāku vilcienu ekonomiskie ieguvumi
Šis ir vienkāršots ātrākas vilcienu satiksmes tiešo 
ekonomisko ieguvumu piemērs. Latvijā vilciens ar 
200 pasažieriem, kas noteiktā maršrutā samazina 
brauciena ilgumu par 10 minūtēm, sniedz 83 EUR 
ekonomisku ieguvumu no viena brauciena, ja vidējā 
neto alga ir 800 EUR jeb 5 EUR stundā, kas atbilst 
2,5 EUR no laika vērtības stundā vienai personai jeb 
0,42 EUR par desmit minūtēm. 

Tas sastāda 40 000 EUR gadā, ja vilciens katru dienu 
kursē turp un atpakaļ. Noslogotā maršrutā, kurā 
kursē vairāki vilcieni abos virzienos, ekonomiskais 
ieguvums no brauciena, kas ir ātrāks par 10 minūtēm, 
var sasniegt vairāk nekā 100 000 EUR gadā. 
Neto algas pieaugums proporcionāli palielina 
ieguvumus no ātrāka ceļojuma. 

Brauciena ilgums

-10 min.

Viens ātrāks brauciens 
dienā ietaupa

83 EUR,
ja vidējā neto alga 800 EUR jeb 5 EUR/h

Gadā ietaupīts, braucot 
turp un atpakaļ

40 000 EUR
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Avots: AS Pasažieru vilciens un www.1188.lv. 

Rīga – Daugavpils

Vilciena maršruts (Nr.802)

Rīga 7:40 – Daugavpils 11:07
laiks ceļā: 3 h 27 min

Autobusa maršruts (Nr.7983)

Rīga 7:30 – Daugavpils 11:10
laiks ceļā: 3 h 40 min

1. karte

uz autobusiem, gan uz vilcieniem. VSIA Autotransporta 
direkcija tuvākajā laikā plāno piedāvāt kombinēto 
biļeti, lietojumprogrammas izstrāde ir atstāta privātā 
sektora ziņā.

Visbeidzot, izplatītākais vietējais sabiedriskais transports 
lauku apvidos ir autobuss. Tomēr rajonos ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu un zemu pieprasījumu autobusu 
līnijas ekspluatācija ir dārga. Lai tiktu galā ar zemo 
pieprasījumu, VSIA Autotransporta direkcija ir pat 
izveidojusi vairākus bezmaksas autobusu maršrutus 
Igaunijas un Krievijas pierobežā. Viena no iespējamām 
autobusu alternatīvām, kas veiksmīgi tiek izmantota 
Somijā, Īrijā un Kanādā, ir valsts finansēti reģionālie 
taksometru pakalpojumi, kas skolēniem un vecāka 
gadagājuma cilvēkiem nodrošina piekļuvi skolai un 
veselības aprūpes iestādēm. Gan valdība, gan vietējās 
pašvaldības skolēniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem 
atmaksā daļu ceļa izdevumu, ja nav citas iespējas. 
Šādu tīklu varētu izveidot, izmantojot pieprasījuma un 
piedāvājuma saskaņošanas lietojumprogrammas, līdzīgas 
lietotnei Bolt, kas jau darbojas Latvijā, vai BlaBlaCar 
(www.blablacar.com) – ceļojuma saskaņošanas 
pakalpojums, kas savieno privātpersonas, kuras ceļo 
vienā virzienā. Vietējo automašīnu tīklu var subsidēt 
vai veikt tā publisko iepirkumu, un tas būtu lētāk nekā 
autobusu pakalpojumu uzturēšana.

Treškārt, nepieciešams integrēts viedās informācijas 
risinājums – atsevišķa lietotne un tīmekļa lapa aktuālai 
ceļojumu informācijai un iespējai iegādāties biļetes gan 

2. karte

Avots: https://www.1188.lv/en/transport/buses/duntiski/
livani/104412/200004/day/2019-08-28

Autobusa maršruts 
Duntišķi-Upmala-Līvāni (Nr. 6943)

SIA Jēkabpils autobusu parks
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2. piemērs

Skolu transports
Skolēnu nogādāšana uz skolām ir svarīgākā sociālā 
funkcija lauku apvidos. Administratīvā reforma varētu 
būt izdevīga, ja lauku pašvaldības atrastu efektīvāku 
veidu skolēnu pārvadāšanai no mājām uz skolu un 
atpakaļ lielās teritorijās. 1. tabulā sniegts skolu 
transporta sistēmas pārskats 7 Eiropas valstīs.15  
Pastāv šādas iespējas: i) speciālu skolas autobusu 
izmantošana, ii) daļēja vai iii) pilna sabiedriskā 
transporta biļešu kompensēšana, (iv)  dažos 
gadījumos skolēni var izmantot privātus taksometrus 
braucienam no mājām uz skolu un atpakaļ, v) dažās 
valstīs vecāki var saņemt transporta kompensāciju 
par skolēnu nogādāšanu skolā ar vecāku automašīnu. 
Francijā tiek izmantotas visas iepriekšminētās 
iespējas, savukārt Lielbritānijā tiek izmantots tikai 
sabiedriskais transports.

Somijā valsts un pašvaldības ir atbildīgas par skolas 
transporta nodrošināšanu.16 Pašvaldības kompensē 
sākumskolas un pamatskolas skolēnu transporta 
izdevumus, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas 
iestāde finansē vidusskolēnu braucienus. Pašvaldības 

apmaksā gan satiksmes autobusu biļetes, gan skolas 
autobusus un taksometru braucienus. Somijas likumi 
paredz, ka pašvaldības nodrošina transportu visiem 
audzēkņiem, kuri dzīvo vairāk nekā 5 kilometru 
attālumā no skolas. Vidusskolēni var saņemt 
kompensāciju par braucienu gan ar sabiedrisko 
transportu, gan privāto automašīnu, ja maršruts 
pārsniedz 10 kilometrus.

Līdzīga kārtība ir arī Francijā, kur skolēnus līdz 
15 gadu vecumam pārvadā ar skolas autobusiem, 
bet pēc tam viņi izmanto subsidētu sabiedrisko 
transportu. Kā alternatīvu vecāki var saņemt dotāciju 
no pašvaldības iestādēm transporta pakalpojumu 
apmaksai.

Latvijā tiek izmantota šo iespēju kombinācija, izņemot 
privātos taksometrus un kompensāciju par personīgo 
automašīnu izmantošanu. Tas noder pašvaldībām 
gadījumos, kad sabiedriskais transports nav pieejamas 
vai tā uzturēšana ir dārga.

15 Kotoula, K., Botzoris, G., Morfoulaki, M. and Aifandopoulou, G., 2017. The existing school transportation framework in Greece–Barriers and problems 
comparing to other European countries. Transportation research procedia, 24, pp.385-392.

16 Avots: https://www.kela.fi/web/en/school-transport-subsidy.

Grieķija Francija Šveice Vācija Zviedrija Somija Lielbritānija Latvija

Privāto vai skolas 
autobusu izmantošana

Daļēja sabiedriskā 
transporta izdevumu 

kompensācija

Sabiedriskā transporta 
izdevumu kompensācija 

pilnā apjomā

Privātie (reģionālie) 
taksometri

Kompensācija par privātā 
transporta izmantošanu

1. tabulaSkolu transporta veidi dažādās Eiropas valstīs 
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REKOMENDĀCIJAS

Lēmumu pieņemšanai par ceļu 
remontu jābūt caurskatāmai un 
balstītai uz aktuālu un objektīvu 
informāciju, ko nodrošina mūsdienīgi 
IT risinājumi. Jābūt publiski 
pieejamam un regulāri atjauninātam 
visu ceļu kategoriju sarakstam, 
kas tiek vērtēts atbilstoši skaidri 
definētiem un objektīviem kritērijiem.

Lielie dati un investīciju 
caurskatamība

Ātrāks sabiedriskais transports

Reģionālais taksometrs lauku apvidos

Sabiedriskā transporta organizēšanā par prioritāti jāpieņem 
ātrākas pārvietošanās iespēja. Autobusu tīklam jānodrošina 
pasažieri starppilsētu ātrvilcienu tīklam, integrējot IT 
risinājumus, kas nepieciešami vilcienu un autobusu kustības 
nevainojamai sinhronizācijai.

Subsidēti reģionālie 
taksometri var pildīt 
sabiedriskā transporta 
funkciju teritorijās ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu.

1. 2.

3.
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Digitālās tehnoloģijas1 šodien piedāvā jaunas, agrāk 
nebijušas iespējas pārcelt valsts un pašvaldību (v/p) 
publiskos pakalpojumus, to piegādi un piekļuvi tiem 
digitālajā vidē. Vienlaikus ir jāveic darbību un procedūru 
analīze un optimizācija, radot personalizētus, laiku 
taupošus, atsaucīgus pakalpojumus, kas pieejami 
ikvienam iedzīvotājam visā valsts teritorijā. Šāda virzība 
nozīmē esošās stratēģiskās pieejas2 tālāku evolūciju – tas 
vairs nav izvēles jautājums, bet gan valsts un sabiedrības 
izaugsmes, konkurētspējas un pat izdzīvošanas 
priekšnoteikums.3 Process kopumā tiek dēvēts par 
digitālo transformāciju (DT), un tas ir būtisks instruments 
pārejas īstenošanai no pasīvas publisko pakalpojumu 
saņemšanas uz iedzīvotāju līdzdalību pakalpojumu 

piegādes procesā un tālāk uz iedzīvotāju vajadzību un 
prasību ievērošanu pakalpojumu kopas formēšanā un 
tās piegādē. 

DT kļūst par stratēģisku virzītājspēku atvērta un 
uzticama publiskā sektora veidošanā, uzlabojot sociālo 
iekļautību un v/p atbildību.4 Tas dod iespēju mazināt 
atšķirības publisko pakalpojumu kvalitātē un pieejamībā 
starp reģioniem, īpaši starp Rīgu/Pierīgu un pārējo 
Latvijas teritoriju, panākot visu valsts iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes dažādu aspektu pieaugumu. Savukārt ikviena 
indivīda gatavība pārmaiņām un aktīva līdzdalība 
pārmaiņu procesā kļūs par iedzīvotāju vērtējumu valdības 
un pašvaldību veiktajam darbam.

1. attēls

1 Platjosla, lielie dati, datu centri, mākoņpakalpojumi, mākslīgais intelekts u.c.
2 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2010.g. Apstiprinātas ar MK 2013.g. 14.oktobra rīkojumu. 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/InfSab/?doc=12668
3 Binde J. Produktivitātes un digitalizācijas attīstības tendences Latvijā. Kr. Produktivitātes celšanas tendences un nākotnes izaicinājumi, LU akadēmiskais 

apgāds, 2019. 147-158. lpp.
4 Digital Government strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas; OECD Comparative Study, 2016. 

http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf

Prognozējamie DT ieguvumi reģionālās reformas ontekstā

Līdzsvarotāka visas valsts 
teritorijas ekonomiskā un sociālā 

attīstība, reģionālo atšķirību (t.sk. 
starp Rīgu/Pierīgu un pārējo valsts 
teritoriju) samazinājums, nomales 
un attālinātības iespaida virtuāls 

samazinājums, reālu attīstības 
centru veidošanās.

Augstāka v/p sadarbspēja, 
novērsta funkciju un pienākumu 

sadrumstalotība un dubultošanās, 
precīzāk definētas v/p funkcijas 

publisko pakalpojumu sniegšanā.

Pastiprināts subsidiaritātes 
princips pārvaldē, precīzāk 

definēts pienākumu un atbildības 
dalījums un sadarbība starp v/p 

līmeņiem un institūcijām.

Pieaugusi publiskā sektora 
produktivitāte un darbinieku 

atalgojums, budžeta ekonomija 
un darbaspēka atbrīvošana 

tautsaimniecībai.

Pieaugusi zināšanu apmaiņa, īpaši 
starp Rīgu un reģioniem, labvēlīgas 

vides izveide zināšanu ietilpīgu 
uzņēmumu ienākšanai un darbībai 

valstī. 
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5 PISA 2015 Results. https://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-i-9789264266490-en.htm
6 Meusburger P. (2000). The Spatial Concentration of Knowledge: Some Theoretical Considerations. Erdkunde, 54(4), p. 352-364. 
7 The State of Digital Learning in K-12 Education (2018-2019). https://www.schoology.com/resources
8 Falck O., Mang C., Woessmann, L. (2018).Virtually no Effect? Different Uses of Classroom Computers and their Effect on Student Achievement. 

Oxford Bulletin of Economics & Statistics 80(1) pp. 1-38.

NOZARU DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Saskaņā ar analītisko pētījumu PISA 2015 Latvijas 
15-gadīgo skolēnu izglītības līmenis ir zemāks par OECD 
vidējo līmeni; savukārt, salīdzinot ar citām valstīm, kurās 
ir līdzīgs vidējais vērtējums, Latvijā ir daudz zemāks 
talantīgo, zinošāko skolēnu (top performers) īpatsvars.5 
Atsevišķu jauno talantu skaits nav un nebūs pietiekošs 

Jo lielāka zināšanu koncentrācija (t.i., jo lielāka skola), 
jo augstāka iegūtās izglītības kvalitāte – šādu tēzi 
izvirza teorētiķi, un to apstiprina centralizēto eksāmenu 
rezultāti.6 Ikvienam skolēnam vecumā no 12-13 gadiem 
ir jāsāk atklāt savas personīgās spējas, talantus un 
stiprās puses. Lai tas notiktu, papildus formālajām 
mācībām klasē ir jābūt plašam interešu izglītības 
piedāvājumam, lai skolēni varētu izmēģināt sevi dažādās 
jomās (inženierzinātnes, dabaszinātnes, ekonomika utt.). 
Tas iespējams tikai lielās skolās. No otras puses, lielāka 
skola lauku apvidū nozīmē garāku un ilgāku ikdienas ceļu 
no mājām uz skolu un atpakaļ. 

Digitālās tehnoloģijas piedāvā iespēju skolēnu tiešos 
ikdienas kontaktus ar skolotājiem klasēs daļēji aizvietot 
ar virtuāliem kontaktiem, veidojot kombinēto mācību 
modeli (blended learning). 

valsts tālākai izaugsmei. Moderno digitālo tehnoloģiju 
pielietošana piedāvā jaunas iespējas zināšanu apguves 
procesu pilnveidei. Protams, ir jāattīsta jau notiekošās 
darbības e-klase ietvaros, taču ir iespējama daudz 
plašāka un dziļāka mācību procesa DT.

Daļu laika skolēni ierasti apmeklē skolu – šajās 
dienās notiek mācību stundas, kurās tiek izmantotas 
iekārtas, veikti eksperimenti un mērījumi. Papildus 
tam ir ārpusklases nodarbības dažādās jomās, atklājot 
intereses un talantus. Pārējā laikā skolēni apgūst mācību 
vielu, izmantojot dažādus on-line interaktīvos mācību 
materiālus (skat. 3.a att.).7 Tādā veidā, nemainot mācību 
saturu, tiek modernizēts mācību process. No pašlaik 
izstrādātajiem modeļiem nepieciešams adaptēt tos, kas 
nodrošina lielāku procesa efektivitāti.8 Mācības var tikt 
organizētas individuāli, nodrošinot padziļinātu darbu ar 
talantīgiem skolēniem viņu prasmju attīstībai vai sniedzot 
vairāk skaidrojuma mazāk spējīgiem, piedāvājot iespēju 
apgūt nokavēto materiālu, rezultātā gan ceļot vispārējo 
izglītības kvalitātes līmeni, gan uzlabojot darbu ar 
talantiem (3.b att.).

2. attēls

Avots: PISA 2015 Results. 

OECD Latvija Čehija Krievija Luksemburga Itālija Islande

  Dabaszinības       Lasīšana       Matemātika       5. un 6.kompetences līmeņa īpatsvars, %     
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9 The State of Digital Learning in K-12 Education (2018-2019). https://www.schoology.com/resources
10 Heller P.S., Hemming R., Kohnert P. (1986). Aging and Social Expenditure in the Major Industrial countries, 1980-2025. International Monetary Fund, 

Occasional Paper, No.47.  76 p.
11 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/

health_glance_eur-2018-en
12 SPKC, Veselības aprūpes statistika. https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-aprupes-statistika1

3. attēls

Avots: The State of Digital Learning in K-12 Education (2018-2019).

On-line mācības 1. – 12. klasē,
% no aptaujātajiem skolotājiem9

Izmantojamie on-line materiāli (a) On-line mācību  
iespaida vērtējums (b)

Google, sadarbība 
mākonī

Word, PDF utml. 
dokumenti

Video no 
YouTube utml.

Ļoti daudz Nedaudz

Ļoti maz

Nemaz

80,2

65,4

47,9% 47,6%

4,1%

0,4%

55,4 On-line 
diskusijas

19,1

%

Publikācijas

26,4

Reālai mācību procesa norisei on-line mācības ir 
mērķtiecīgi veikt tuvākajā sākumskolā, veidojot t.s. 
pārbīdītās klases (flipped classrooms), izmantojot esošo 
datorklasi un palielinot tās izmantošanas efektivitāti 
un sākumskolas skolotāju noslodzi. Pašvaldības 
pienākumi un funkcijas šajā gadījumā ir saistītas ar telpu, 
infrastruktūras un skolotāju nodrošinājumu. 

Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība šodien sastopas 
ar lieliem izaicinājumiem. Senioru proporcijas pieaugums 
sabiedrībā rada arvien lielāku veselības aprūpes 
sistēmas noslodzi10 un  nepieciešamību savietot šodienas 
akūtās aprūpes akcentu ar ilgstošas aprūpes īpatsvara 
pieaugumu. Nepietiekošs kvalificēta medicīnas personāla 
skaits liek meklēt iespējas produktivitātes palielināšanai, 
it īpaši atslogojot speciālistus no rutīnas datu apstrādē. 

Novēršamās mirstības statistikas dati liecina, ka ES 
valstīs, pastāvot veselības aprūpes budžetam virs 
1400 EUR uz vienu iedzīvotāju gadā, tās līmenis ir 
samērā līdzīgs (4. att.).11 Tai pašā laikā Latvijā šis rādītājs 
ir vairāk nekā trīs reizes lielāks. 70% no palielinātās 
mirstības gadījumiem ir saistāmi ar zemo finansējumu, 
bet apmēram 1400 gadījumos gadā galvenais nāves 
cēlonis ir sistēmas problēmas. Latvijas mirstības cēloņu 
statistika uzrāda asinsrites sistēmas slimību un audzēju 
īpatsvaru tuvu 80%, turklāt lielai daļai pirmreizējo 
slimnieku ir nokavēta slimības diagnostika.12 

Iemesli, protams, ir gan nepietiekama profilakse 
gan arī ievērojami sarežģītāka diagnostika slimības 
agrīnajās stadijās.

4. attēls

Novēršamās mirstības līmenis ES valstīs  
2015.gadā

Avots: OECD/EU (2018)
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E-veselības programmas koncepcijas mērķis ir 
uzlabot informācijas (receptes, darbnespējas lapas, 
nosūtījumi, diagnostikas apraksti, epikrīzes u.tml.) 
apmaiņu, vienlaikus samazinot speciālistu laika patēriņu 
birokrātiskajām darbībām un palielinot ārstniecības 
iestāžu produktivitāti. Digitālās tehnoloģijas piedāvā 
jaunas iespējas atbilstošiem risinājumiem. Pilnīgai 
digitālās diagnostikas iekārtu iespēju izmantošanai 
un slimību atpazīšanai agrīnās stadijās būtu vēlams 
koncentrēt reģionos iegūto izmeklējumu datu analīzi 
un izvērtēšanu kompetentā valsts mēroga diagnostikas 
centrā. Papildinot minēto informāciju ar pacienta 
slimības vēstures datiem, izmantojot mākslīgā intelekta 
elementus slimību atpazīšanai, attiecīgi orientējot 
ģimenes ārstu prakses un slimnīcas, kopumā ir iespējams 
nodrošināt savlaicīgāku un kvalitatīvāku diagnostiku un 
ārstniecību.

Papildus DT ikvienam valsts iedzīvotājam nodrošina 
attālinātus kontaktus ar visaugstākās kvalifikācijas 

Sociālās aprūpes pakalpojumi nepieciešami cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, hroniski slimiem un veciem cilvēkiem, 
kuri jau pirms tam ir bijuši un joprojām ir medicīnas 
iestāžu pacienti ar apjomīgām slimību vēsturēm, taču 
viņiem nav nepieciešama  stacionāra ārstēšana. Strauji 
pieaug pakalpojuma "aprūpe mājās" klientu skaits 
(5. att.), norādot uz attālināto pakalpojumu izvēršanas 
nepieciešamību. Pakalpojumu transformācija digitālajā 
vidē dod iespēju on-line režīmā nosūtīt informāciju 
par pakalpojuma saņēmēju (piemēram, sirds ritmika, 
pulss, asinsspiediens), saņemt speciālistu konsultācijas, 
īstenot uzraudzību, nodrošināt atgādinājumus, sniegt 
psiholoģisko palīdzību pašaprūpē, pieteikt aprūpes 
pakalpojumus. Papildus sistēmas administrēšanai un 
finanšu pārvaldei sociālās aprūpes dienesti ar DT palīdzību 

ārstiem, lai saņemtu diagnostiku, konsultācijas un 
ārstēšanu. Pilna datorizēta veselības datu apstrāde un 
savietošana, veselības aprūpes statistikas, analītikas, 
iepriekšējās pieredzes iekļaušana radikāli samazinās 
veselības aprūpes personāla neproduktīvo noslodzi. 
Daudzās nepilnības, kļūdas un papildinājumi e-veselības 
ilggadīgās ieviešanas laikā šobrīd liek apsvērt jaunas 
funkcionāli pilnveidotas sistēmas kompleksas izstrādes 
nepieciešamību.

Noteikti nepieciešams likumā precīzi noteikt pašvaldību 
funkcijas, pienākumus un atbildību veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšanā – tas attiecas gan uz pacienta 
dzīvesvietā pašvaldības teritorijā nodrošināmo primāro 
aprūpi, t.sk. atbalstu ģimenes ārstu praksēm (telpu 
iekārtojums, transports, interneta pieslēgums un IT 
uzturēšana, grāmatvedība, u.tml.), gan uz iedzīvotāju 
iesaisti veselības saglabāšanā, veicinot indivīda atbildību 
par savu veselību.

var nodrošināt konsultācijas aprūpes personālam (māsām 
un auklēm), kā arī organizēt loģistiku.

Sociālā aprūpe ir cieši saistīta ar veselības aprūpi kā 
rehabilitācijas, tā arī ilgstošas aprūpes gadījumos. Gan 
veselības, gan sociālās aprūpes sistēmas sniedz daudzus 
līdzīgus pakalpojumus, kas lielā mērā dublējas. Izmantojot 
DT iespējas, ir iespējama mērķtiecīga daudz ciešāka abu 
sistēmu sasaiste un pat to savietošana vienā kopējā 
sistēmā, kas rezultētos personalizētas vienotas indivīda 
veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu kopas piegādē, 
esošo reģionālo atšķirību samazināšanā augstas kvalitātes 
veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai, 
kā arī efektīvākā un produktīvākā v/p veselības un sociālo 
dienestu funkcionēšanā.

5. attēls
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Nodarbinātība nav publiskais pakalpojums pilnā jēdziena 
aptvērumā, jo pamatā darbavietas rada uzņēmēji. Tai 
pašā laikā bezdarbs, iedzīvotāju ienākumu līmenis un 
mājsaimniecību materiālais nodrošinājums nenoliedzami 
ir valsts pārziņā. Tāpēc valsts ir ieinteresēta veicināt un 
stimulēt nodarbinātību savu funkciju un kompetences 
robežās. 

Nodarbinātības pamats ir labu darbavietu piedāvājums. 
Definējot labu darbavietu, noteicošais faktors ir 
atbilstoša samaksa par kvalitatīvu darbu. Taču uzņēmēji 
norāda uz nespēju paaugstināt darba samaksu ražošanas 
izmaksu pieauguma un produktu konkurētspējas 
samazināšanās dēļ. Uzņēmējdarbības DT dod iespēju 
samazināt izmaksas, palielināt biznesa efektivitāti 
(6. att.) un produkcijas apjomu (aptaujātie uzņēmēji min 
iespējamu efektivitātes pieaugumu pat vairāk kā par 
30%), tādējādi radot reālas iespējas darba samaksas 
palielināšanai.13 

DT ietver digitālo biznesa instrumentu izmantošanu 
visos uzņēmējdarbības segmentos: par nozīmīgākajiem 
instrumentiem tiek uzskatīti uzņēmuma resursu vadības 
sistēma ERP (Enterprise Resource Planning) un klientu 
attiecību pārvaldes sistēma CRM (Customer Relation 
Management). ES valstu ekonomiskās attīstības analīze 
liecina, ka pastāv vien 3,6% varbūtība, ka ERP ieviešana 
neiespaido nacionālo kopproduktu, proti, uzņēmumu 
darbības rezultātus.14

Latvijā DT process risinās lēni, atpaliekot no 
kaimiņvalstīm (7. att.). V/p kapitālsabiedrību vadība 
ir pozitīvāk noskaņota, salīdzinot ar privātajiem 
uzņēmējiem. Tas jāizmanto, uzdodot par pienākumu v/p 
kapitālsabiedrībām ieviest biznesā digitālās tehnoloģijas, 
panākot kvalitātes un efektivitātes pieaugumu 
un tādējādi kalpojot par priekšzīmi arī privātajiem 
uzņēmējiem.

Nākamais jautājums – kā izmantot labās darbavietas, 
nepametot mājas un vēl vairāk nemazinot apdzīvotības 
(īpaši darbaspējīgo iedzīvotāju) blīvumu? Indivīdiem ar 
digitālajām pamatprasmēm šodien ir iespējas strādāt 
attālināti dažādās profesijās un nozarēs dažādos 
e-darba režīmos, savietojot darbu ar lauku dzīves stilu – 
attālinātās, virtuālās un mobilās darbavietas, elastīgs 
un/vai daļējs darba laiks, iespēja strādāt mājās.
Latvijā darbs no mājām nav populārs: 2018. gadā tikai 
2% nodarbināto strādāja pilnībā attālināti, bet 2,9% 
nodarbināto – dažreiz; ES-28 tie attiecīgi ir 9,9% un 
5,3%, Igaunijā – 12,2% un 7,8%, tomēr nav zināms cik 
no tiem ir e-darbinieki. Pašvaldību netiešais atbalsts 

(infrastruktūra, darbaspēka profesionālā apmācība, 
mājokļi, skolas, veselības aprūpe darbiniekiem, u.c.) 
uzņēmējiem, kas rada e-darbavietas, uzlabos uzņēmumu 
piesaisti, labo darbavietu pieejamību apkārtējās lauku 
teritorijas iedzīvotājiem, kā arī pašvaldības līdzekļu/ 
nodokļu pieaugumu. Papildus e-darbs samazinās ikdienas 
mobilitāti, mājokļu trūkumu dinamiskās attīstības 
centros, bezlīguma īres tirgu.

13 RAIT CR pēc LMT pasūtījuma veiktā uzņēmēju aptauja par digitalizācijas jautājumiem, 2018.g. 
14 Karnitis G., Virtmanis A., Karnitis E. (2019) Key Digital Drivers of Economic Growth; EU Context and Baltic Case. Baltic Journal of Modern Computing, 

No 7(1), p. 70-85.

6. attēls
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E-pārvaldes pakalpojumu attīstība Latvijā pēdējos 
gados ir bijusi strauja15 (8.a att.), taču tā vēl aizvien 
atpaliek no Igaunijas līmeņa.16 E-pakalpojumu īpatsvars 
VARAM analizētajos valsts pakalpojumos 2017. gadā 
bija 44% (8.b att.); lielajās pašvaldībās to īpatsvars 
ir daudz mazāks.17 Mazāk kā 20% e-pakalpojumu ir 

Var noteikti piekrist DESI 2019 rekomendācijai – tālāk 
veicināt starpnozaru partnerību. DT kontekstā tas 
nozīmē panākt kā dažādu valsts informācijas sistēmu 
pilnīgu integrāciju, tā arī sistēmu ciešu sasaisti ar 
pašvaldību sistēmām, nodrošinot to sadarbspēju 
(interoperability). Tas savukārt prasa daudzo pašvaldību 
sistēmu standartizāciju un centralizētu standartizētu 
sistēmu izstrādi uz kopējas tehnoloģijas un vienotas 
arhitektūras bāzes profesionālas v/p informācijas 
sistēmu projektēšanas un izstrādes pārvaldībā.

Īpaši būtiska DT īstenošanai v/p pārvaldē ir atvērto 
datu koncepta plaša ieviešana. Jāievēro galvenās 
Starptautiskās atvērto datu hartas pārdomātās un 
starpvalstu saskaņotās rekomendācijas, tostarp ievērot 
principu "atvērts pēc noklusējuma" (open by default), 
t.i., atvērt visus datus, kurus kāda iemesla dēļ nedrīkst 
publicēt, kā arī veidot visaptverošu un pilnīgu, 

on-line piekļuve valsts pakalpojumu portālā Latvija.lv, 
pārējos pakalpojumus sniedz atbildīgās institūcijas (ir 
saites no Latvija.lv).18 Pakalpojumu veidu dažādība un 
institucionālā sadrumstalotība norāda uz galvenajām 
risināmajām problēmām. 

savstarpēji savietojamu un aktuālu atvērto datu kopu ar 
vienreizēja ievada pieeju, kura ir pieejama bez maksas 
ikvienai v/p institūcijai.19 Savukārt princips "tikai digitāli 
pieejams pakalpojums" būtu atbalstāms tikai pēc ātro 
fiksēto platjoslas tīklu 100% izvēršanas valsts teritorijā, 
jo ir svarīgi nodrošināt, ka neviena iedzīvotāju grupa 
netiek diskriminēta publisko pakalpojumu saņemšanā 
nepilnīgi attīstītās infrastruktūras dēļ.

Pakalpojumu pieejamība veicinās administrācijas 
atvērtību un dialogu ar sabiedrību, paaugstinās zemo 
sabiedrības uzticības līmeni valsts pārvaldei, veidojot uz 
iedzīvotājiem virzītu pārvaldi.20 Iedzīvotāju e-iekļaušana 
dos viņiem  iespēju on-line režīmā sekot lēmumu 
pieņemšanai, piedalīties stratēģisku dokumentu izstrādē 
(budžets, teritoriālais plānojums u.c.). Kopumā veidojas 
uz datiem balstīta, efektīva, sabiedrībai draudzīga 
v/p pārvalde.

15 DESI country profile Latvia. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/latvia
16 X-road.(2017). https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/
17 Latvijas E-indekss (2018). https://mana.latvija.lv/e-indekss/
18 RAIT CR pēc LMT pasūtījuma veiktā uzņēmēju aptauja par digitalizācijas jautājumiem, 2018.g.
19 International Open Data Charter. http://opendatacharter.net/principles/
20 Standard Eurobarometer 90 (2018). https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm 
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21 High-Tech Leadership Skills for Europe – towards an Agenda for 2020 and Beyond.  
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-leadership_agenda_final.pdf

DIGITĀLĀ INFRASTRUKTŪRA UN PRASMES 

Digitālo indikatoru analīze rāda, ka valsts un pašvaldību 
institūciju digitālā kompetence publisko e-pakalpojumu 
radīšanai, infrastruktūra pakalpojumu piegādei un 
pieejamībai visā valsts teritorijā, iedzīvotāju prasme 
izmantot pakalpojumus ir obligāti priekšnoteikumi DT 
īstenošanai visās nozarēs, e-risinājumu un e-iespēju 
izmantošanai ikvienā darbības sfērā.

IKT speciālistu trūkums, tai skaitā publiskajā sektorā, 
nav tikai Latvijas problēma – ES tiek prognozēts 
IKT speciālistu deficīta pieaugums līdz pat 500 000 
ekspertiem 2020. gadā.21 Taču IKT speciālistu īpatsvars 
nodarbināto kopskaitā Latvijā ir vismazākais ES (9.a att.). 
Pat līdz ES 28 vidējā līmeņa (kurš globāli nav augsts) 
sasniegšanai Latvijai trūkst ap 20 000 speciālistu. 

IKT speciālistu proporcija augstskolu absolventu vidū 
ir virs ES 28 līmeņa (9.a att.), tomēr absolventu skaits 
neliecina par iespēju speciālistu deficītu jūtami mazināt. 
Var cerēt uz IKT orientētu studentu pieplūdumu 
no reorganizētajām vidusskolām, taču noteikti ir 
jāsamazina lielais atbirums (>50%) studiju laikā. 
Atbiruma galvenais cēlonis ir studentu pilnas slodzes 

Īpaši tas attiecas uz projektu vadītājiem un IKT 
ekspertiem, kuri pārzina arī nozari, kurai tie strādā un ir 
spējīgi kvalificēti sastādīt DT projektu specifikācijas.

Darba samaksa IKT speciālistiem vadošajās ES valstīs 
ir apmēram 30% virs vidējās valstī (9.b att.). Savukārt 
CAEV, vidējai samaksai krītot, šī starpība pieaug, un 
Latvijā sasniedz 80%. Iemesls ir datorspeciālistu plašās 
iespējas strādāt attālinātā režīmā ārvalstu kompānijās, 
neatstājot mītnes valsti. Lielais pieprasījums pēc Latvijas 
ekspertiem pastiprina speciālistu deficītu, rada papildu 
spiedienu uz darba samaksu un visvairāk apgrūtina IKT 
speciālistu piesaisti v/p iestādēs un mazāk pelnošos 
uzņēmumos.

darbs (mājsaimniecību ienākumu statistika liecina, ka 
liela daļa studējošo nespēj finansēt studijas), kas neļauj 
vienlaicīgi izpildīt augstas studiju prasības. Risinājums 
varētu būt radikāli palielināts stipendiju fonds un/vai 
pievilcīgi kredītnosacījumi. IT sistēmu ekspluatācijai 
ieteicams organizēt spējīgāko strukturālo bezdarbnieku 
pārkvalifikāciju. 

9. attēls
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No otras puses, IKT speciālistu statistika norāda 
uz iespējām efektīvāk izmantot esošos speciālistus 
(9.c att.). Daudz aktīvāk jāizmanto IKT ārpakalpojumi. 
Apvienoti v/p iestāžu un kapitālsabiedrību IT dienesti 
samazinās pieprasījumu pēc IKT speciālistiem un dos 
iespēju palielināt viņu darba samaksu, vienlaikus kalpojot 
kā piemērs uzņēmējiem līdzīgu problēmu novēršanai. 
IKT speciālistu piesaistei pašvaldības teritorijā ir 
ieteicams īstenot atbalsta pasākumus, piemēram, 
nodrošinot mājokli vai bērnudārzu.

Valsts teritorijas 100% ātras platjoslas pārklājums ir 
nepieciešams digitālo publisko pakalpojumu piegādei un 
ikviena indivīda piekļuvei tiem ikvienā vietā un laikā.

Galalietotāju piekļuvei NGA tīklam papildus ir 
nepieciešams izveidot individuālos pēdējās jūdzes 
pieslēgumus pašlaik komersantiem nepievilcīgajās 
reti apdzīvotajās teritorijās. Šai nolūkā ieteicams 
Latvijā izmantot Igaunijā pieņemto atbalsta modeli, 
kura īstenošanai ir izdalīts budžeta finansējums 
20 miljonu EUR apmērā pieslēguma izmaksu 
samazināšanai. Jāņem vērā arī šādu teritoriju pārklājuma 
sociāli politiskais aspekts, jo vienlaikus ir iespējama arī 
garantēta bezmaksas TV programmu paketes pieejamība 
visā valsts teritorijā (t.sk. pierobežā).

Prognozes paredz interneta trafika tālāku strauju 
eksponenciālu pieaugumu (10.a att.), sasniedzot 
26% gadā CAEV. To veido lielo datu, datu centru un 
mākoņpakalpojumu izmantošanas paplašināšanās, M2M 
pieslēgumi, tātad tieši DT trafika pieaugums.22 Tāpēc arī 
digitālo faktoru analīze rāda ātrdarbīgāku tīklu (fiksēto 
NGA (New Generation Access) tīklu ar datu pārraides 
ātrumu >30 Mb/sek un mobilo 4G tīklu) pieslēgumu 
nozīmes pieaugumu kā ES valstu ekonomiskai attīstībai 
kopumā, tā arī valsts pārvaldes efektivitātei. Latvijā 
šo tīklu pārklājums ir apmierinošā, bet ne 100% līmenī 
(10.b, 10.c att.), turklāt pēdējos gados attīstība ir 
palēninājusies.  Galvenā problēma, kas saglabājas, ir 
lauku teritoriju pārklājums.  

Kaut arī mobilo tīklu datu pārraides ātrums objektīvu 
fizikālo un tehnoloģisko īpatnību dēļ ir ļoti nestabils, 
to izmantošana (īpaši veselības un sociālās aprūpes 
pakalpojumiem) ir nozīmīga.23 Vienlaikus trafika metadatus 
var izmantot statistiskās informācijas verifikācijai.24  

Platjoslas pieslēgumu ierīkošanas nozīmība iedzīvotājiem 
ir līdzvērtīga elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošanai, 
tāpēc ir jāvienādo arī normatīvā vide, padarot to daudz 
labvēlīgāku platjoslas tīklu un pieslēgumu izveidei. Projektu 
īstenošanai būtisks ir v/p atbalsts (piemēram, teritorijas 
plānošana, projektēšanas un būvniecības atļaujas, 
elektroenerģijas pieslēgumi).

22 Fixed Network Data Traffic worlwide Trends and Forecasts 2018-2024.  
https://www.analysysmason.com/Research/Content/Regional-forecasts-/fixed-network-data-RDNT0/

23 SPRK. Interneta mērījumi, 2019. https://sprk.gov.lv/content/interneta-merijumi
24 Ricciato F., et al. Estimating Population Density Distribution from Network-based Mobile Phone Data. JRC Technical Report, 2015.  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/estimating-population-density-distribution-network-based-mobile-phone-data_en

10. attēls
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25 Matching Skills and Jobs in Europe. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088
26 MK Noteikumi Nr. 747 Par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem.  

https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem 

Digitālās pamatprasmes DT radīto iespēju efektīvai 
izmantošanai ietver tās prasmes, kas ikvienam 
vajadzīgas ikdienas vajadzību sekmīgai apmierināšanai – 
informācijas pratība un meklēšana, komunikācija, 
digitālās transakcijas, v/p pakalpojumu izmantošana, 
kiberdrošība.

Pie tam šīs prasmes ir pamats sekmīgai to specifisko 
digitālo prasmju apgūšanai, kas nepieciešamas 67% ES 
darbavietu;25 virknē profesiju (inženieri, ārsti, medmāsas, 
arhitekti, grāmatveži u.c.) tiek pieprasīts nepārtraukti 
paaugstināt attiecīgo speciālistu digitālo prasmju līmeni. 
Taču digitālās prasmes apguvušo lietotāju skaits ir 
krietni mazāks par kopējo interneta lietotāju skaitu ne 
tikai Latvijā (11. att.); turklāt, neskatoties uz veiktajām 
darbībām, šī proporcija neuzlabojas.

Piektajai daļai Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
digitālās prasmes nav atbilstošas šodienas darba 
tirgus prasībām. Aktīvā sociālo tīklu, norēķinu, publisko 
pakalpojumu izmantošana (12. att.) rada personas un 
finanšu datu drošības problēmas, neattaisnoti noslogo 
publiskās informācijas sistēmas.

Sabiedrības izpratne kopumā un ikviena indivīda 
motivācija mācībām ir svarīgākie faktori digitālo prasmju 
apguvei. Pieņemtais pamatizglītības standarts paredz 
jauniešiem apgūt labu digitālo prasmju pamatu.26  
Nenoliedzami, obligāts priekšnoteikums tā īstenošanai 
un pašvaldības atbildība ir datorklases esamība ikvienā 
pilsētas un lauku sākumskolā. Jāparedz tālākā prasmju 
pilnveidošana topošajos vispārējās un profesionālās 
vidējās izglītības standartos. Ir jāstabilizē apmācības un 
regulāras pārapmācības sistēma strādājošo digitālās 
kvalifikācijas paaugstināšanai, iesaistot pašvaldības 
un uzņēmējus un izmantojot  datorklases, tādējādi 
ievērojami paaugstinot to izmantošanas efektivitāti un 
investīciju atdevi. Jāiedibina digitālo konsultāciju iespējas 
skolās, bibliotēkās, vienotajos v/p klientu centros.

11. attēls

12. attēls

Interneta lietotāju digitālās pamatprasmes 
vecuma grupā no 16 līdz 74  ES valstīs
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

Visi v/p pakalpojumi jāskata vienoti. Piemēram, 
investīcijas veselības un izglītības sistēmā rezultējas 
radītajos produktos un pēc tam budžetā, nodrošinot 
investīciju atdevi. DT ieviešana saistās ar izmainītiem 
vai jauniem procesiem un kompetencēm. Vadības un 
darbinieku izpratne par ieguvumiem šī procesa rezultātā 
ir priekšnoteikums to sasniegšanai. Jārēķinās, ka 
daļa no DT iniciatīvām nesasniegs mērķi. Vājo punktu 
identifikācija un risku definēšana, uzsākot projektu, kā arī 
pieļauto kļūdu atklāšana var uzlabot veiksmes procentu.

Rekomendācijas DT īstenošanai:

27 Territorial and Urban Dimensions of Digital Transition in Europe. EPSON Working Paper, 2018.  
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Digital%20Transition.pdf

13. attēls

Korelācija starp nacionālo DT stratēģiju 
veiktspēju un valsts ekonomisko līmeni, 2018.g. 
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Jāveic DT stratēģijas izstrāde, pieņemšana un 
finansēšana kā priekšnoteikums DT norisei, 
definējot v/p funkcijas, pienākumus un atbildību, 
tai skaitā nepieciešamās normatīvo aktu 
izmaiņas.27 Nepieciešama īpašas ministrijas 
izveide DT un inovācijas programmu izstrādes 
un īstenošanas pārvaldībai, novēršot pastāvošo 
sadrumstalotību; ES pieredze rāda, ka kvalitatīvas 
integrētas DT stratēģijas esamība un īstenošana 
(piemēram, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, 
Austrijā) cieši korelē ar valsts izaugsmi (13. att.).

Jānodrošina digitālo pamatprasmju apguve, 
izglītības standarta datorikas sadaļas īstenošana 
pamata un vidējā izglītībā, pieaugušo apmācības 
un pārapmācības sistēma, pašvaldību ieinteresēta 
līdzdalība (piemēram, modernas datorklases, 
platjoslas pieslēgumi, digitālo konsultāciju iespējas, 
savas teritorijas iedzīvotāju atbalsts mācībām).

Valsts DT stratēģija

Digitālo pamatprasmju apguve

Ātro platjoslas tīklu 
100% pārklājums

IKT absolventu skaita pieaugums

Jānodrošina ātro platjoslas tīklu (NGA un 4G) 
100% teritorijas pārklājums, labvēlīgāka normatīvā 
vide, budžeta atbalsts pēdējās jūdzes pieslēgumu 
ierīkošanai reti apdzīvotās lauku teritorijās, 
v/p netiešais atbalsts operatoriem teritorijas 
plānošanā, projektēšanas un būvniecības atļaujas 
un elektroenerģijas pieslēgumi.

Jāveicina IKT absolventu skaita pieaugums, 
studentu materiālais nodrošinājums (stipendijas un/
vai pievilcīgi kredītnosacījumi); esošo IKT speciālistu 
efektīvāka darbība, piemēram, aktīvāka IKT 
ārpakalpojumu izmantošana, apvienoti v/p iestāžu 
un kapitālsabiedrību IT dienesti, atbalsta  pasākumi 
IKT speciālistu piesaistei pašvaldības teritorijā 
(piemēram, nodrošinot mājokli, bērnu dārzu utt.).

1.

3.

2.

4.



Dr. Daunis Auers ir Domnīcas Certus valdes priekšsēdētājs, 
Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors. Studējis 
Londonas Ekonomikas Augstskolā (LSE) un Londonas 
Universitātes Koledžā (UCL) Apvienotajā Karalistē. 2005.- 
2006. gadā bijis Fulbraita programmas pētnieks Kalifornijas 
Universitātē Berklijā (ASV), 2014. gadā – Baltijas-Amerikas 
Brīvības fonda pētnieks Wayne State University Detroitā (ASV). 
2015. gadā Palgrave Macmillan izdevniecībā Londonā un 
Ņujorkā izdota D. Auera monogrāfija “Comparative Politics and 
Government of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania 
in the 21st Century” (Baltijas valstu politika un pārvaldība: 
Igaunija, Latvija un Lietuva 21. gadsimtā).

Dr. Edvīns Karnītis, Inženierzinātņu doktors, profesors, 
LU vadošais pētnieks, Latvijas ZA Fizikas un tehnisko zinātņu 
nodaļas loceklis (Dr.h.c.). Savulaik ir bijis Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūta 
zinātniskais līdzstrādnieks, laboratorijas un nodaļas vadītājs, 
RTU un LU docents, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktors, 
Ministru prezidenta un ekonomikas ministra padomnieks, 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis 
un priekšsēdētāja padomnieks, Pārresoru koordinācijas centra 
konsultants. Piedalījies ES starpvalstu analītiskajos pētījumos. 
Ir vairāk nekā 220 zinātnisku, tehnisku un analītisku publikāciju 
autors informācijas zinātnē, sistēmās un pārvaldībā, informācijas 
sabiedrības un zināšanu ekonomikas attīstībā, sabiedriskajos 
pakalpojumos. Aktīvi piedalījies Latvijas stratēģisko programmu 
izstrādē. Daudzkārt apbalvots, Atzinības krusta komandieris.

Dr. Sergejs Gubins ir ieguvis doktora grādu ekonomikā VU 
universitātē Amsterdamā.
Pirms pievienošanās Certus komandai, viņš ir bijis 
pēcdoktorantūras pētnieks Bocconi universitātē Milānā. Ir 
publicējis vairākus zinātniski pētnieciskus darbus ievērojamos 
transporta un pilsētas ekonomikas žurnālos par ceļu cenām, 
pilsētas zemes izmantošanu un informāciju tehnoloģijām 
transporta jomā. Dr. Gubins par saviem pētījumiem ir saņēmis 
vairākus apbalvojumus un stipendijas, ieskaitot Holandes 
valdības Huygens stipendiju.

Uldis Spuriņš, kopš 2017. gada Domnīcas Certus vadošais 
pētnieks. Studējis Fordhamas Universitātē (Fordham University), 
Dienvidu Dānijas Universitātē (Syddansk Universitet) un 
Latvijas Universitātē, strādājis par ekonomikas pasniedzēju 
City University of New York (CUNY) un Fordhamas Universitātē. 
Pēc atgriešanās Latvijā piedalījies Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādē un sagatavojis 
ekonomiskos pētījumus dažādiem uzņēmumiem, valsts un 
nevalstiskām organizācijām. Strādājot Certus, izstrādājis 
ziņojumus par veselības, farmācijas, rūpniecības un IKT nozarēm.
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Latvijas ekonomisko izaugsmi var panākt tikai ar kopīgiem spēkiem. Domnīca Certus veicina dialogu ar uzņēmējiem, zinātniekiem un 
publiskā sektora lēmumu pieņēmējiem, lai radītu attīstības idejas, kas balstītas zināšanās un pieredzē. Idejas, kas var virzīt Latviju pa 
mērķtiecīgas izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomikas attīstības principus ar pārdomātu un fokusētu valsts atbalstu 
Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.
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