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Rīgā, 

16.10.2020., Nr. LPA 1.8.-22 

Uz 01.10.2020. Nr. 39 12.§ 

Izglītības un zinātnes ministrijai 

 

Atzinums par pamatnostādņu projektu  

"Izglītības attīstības pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes 

nākotnes sabiedrībai"" 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – 

IzM) izstrādāto pamatnostādņu projektu “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 

“Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”” (turpmāk – Projekts), un sniedz atzinumu, izsakot šādus 

iebildumus un priekšlikumus. 

 

Iepazīstoties ar Projekta saturu, secināms, ka tajā nav iekļauta pilsoniskā izglītība pēc būtības, kā 

arī tajā nav noteikti konkrēti pasākumi, lai sasniegtu kompetenču pieejā balstīto mācību saturu 

(Skola2030) ieviešanu, kas paredz caurviju prasmes, no kurām īpaša uzmanība pievēršama 

digitālajai pratībai un pilsoniskajai līdzdalībai. Projektā digitālajai pratībai ir atvēlēta īpaša loma, 

savukārt pilsoniskās kompetences attīstīšana Projektā. Tāpat starp Izglītības politikas rezultātiem 

un rezultatīvajiem rādītājiem nav atrodamas pilsoniskās kompetences rādītāji, kas liecina par to, ka 

IzM neplāno turpmākajos 7 gados mērķtiecīgi veicināt pilsonisko kompetenci visās vecuma grupās.  

 

Pētījumu dati liecina, ka: 

Latvijas jauniešu interese par politiku ir izteikti zema. Tikai 29% jauniešu novērtē, ka viņus interesē 

politika, kamēr 41% - ka neinteresē. Kopumā jauniešu priekšstats un asociācijas ar politiku ir 

izteikti negatīvas. Kopumā vērtējot, tikai 1/4 jauniešu ir izteikti aktīvi dažāda veida līdzdalībā, 

kamēr 1/3 nepiedalās nekādās aktivitātēs. (Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā, LJP, 2015). 

 

Starptautiskā pētījumā secināts, ka skolēnu pilsoniskās kompetences līmenis Latvijā ir zemākais 

starp Baltijas valstīm (tikai 19% skolēnu ir pilnīga izpratne par pilsoniskumu). Pētījuma rezultāti 

liecina, ka skolas vecuma jauniešiem nav izpratnes par vēlēšanu jēgu, valsts pārvaldes sistēmu un 

pilsoņa lomu tajā, tāpat ir zema līdzdalība nevalstiskās organizācijās, dalība vēlēšanās vai cita veida 

balsošanās, kā arī kritiskas domāšanas un viedokļa formulēšanas problēmas. Jāņem vērā, ka 

pētījumā ar pilsoniskumu tiek saprasts ne tikai tiesiskais statuss, bet spēja aktīvi rīkoties, kritiski 

domāt un spēt būt racionālam gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Pētījuma autoru ieskatā, krietni 

jāuzlabo skolēnu zināšanas un kritiskā domāšana, kam nepieciešamas izmaiņas arī mācību saturā. 

 

Pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījās 54,56% pilsoņu, pašvaldību vēlēšanas - 50,39% (Rīgas 

domes ārkārtas vēlēšanās – 40,58%), un Eiropas Parlamenta - 33,53% (Centrālās vēlēšanu 

komisijas statistika). Savukārt Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti liecina, ka 9% iedzīvotāju var 

uzskatīt par pilsoniski aktīviem (Rietumeiropas valstīs - aptuveni 25%, Skandināvijas valstīs - 

vismaz 30%), kā arī to, ka savstarpējā uzticēšanās Latvijā ir 51%, salīdzinājumā ar 88% 

Norvēģijā. Papildus šim, saskaņā ar Eurobarometer standartu 89 (2018),  iedzīvotāju uzticēšanās 

īpatsvars valsts pārvaldei Latvijā ir 31%, kas ir ceturtais sliktākais rādītājs ES, salīdzinājumā ar 

50% vidēji ES. 

 

Iedzīvotāju līdzdalība nevalstiskajās organizācijās ir zema, ko apliecina:  
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- Dalība NVO – 5,1%1 (vidēji Eiropā 15%) 

- Mazākumtautību pārstāvju dalība NVO – 8,4%2 

- Jauniešu dalība NVO – 17%3 

- brīvprātīgā darba veikšana 9%4, 

kas apliecina, ka izpratnes veicināšana par demokrātiskiem procesiem nepieciešama ne tikai 

jauniešiem, stiprināta pilsoniskā kompetence ir nepieciešama visās vecuma grupās. Šādu 

nepieciešamību apliecina arī pētījuma “Democracies under pressure. A Global Survey” rezultāti, 

kas liecina, ka zemāka izpratne par demokrātiskiem procesiem un līdzdarbība ir vecuma posmā no 

20 līdz 35 gadiem. 

 

Līdz ar to katra indivīda pilsoniskā līdzdalība ir nozīmīgs  demokrātiskas   sabiedrības   pamats, 

tāpēc jau no mazotnes ir nepieciešams izglītot bērnus un jauniešus par pilsonisko un politisko 

aktīvismu, izskaidrojot, ka ikviens ir atbildīgs par valsts un tādējādi arī par savas dzīves kvalitātes 

celšanu. Vienlaikus mācību saturam (skolās, augstskolās un citās mācību iestādēs) jānodrošina 

informācija par dažādo sabiedrībā, lai veicinātu tolerantu, solidāri un kritiski domājošu indivīdu 

veidošanos. Mācību saturam arī jārada iespējas iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs, ļaujot  pielietot  

mācībās iegūtās  zināšanas,  prasmes  un  attieksmes  –  skolā,  vietējā kopienā, plašākā sabiedrībā. 

 

Ņemot vērā augstākminēto, aicinām mācību  procesā  un ar praktisku  aktivitāti jāveicina aizvien 

apzinātāku pilsonisku  rīcību,  sniedzot zināšanas par to, kā ikviens sabiedrības indivīds, tai skaitā 

bērns un jaunietis, var ar savu aktīvu darbību veidot valsti un apkārtējo vidi tādu, kādu vēlas; radīt 

jauniešos piederības un patriotisma jūtas. Kā rezultātā būtu apgūtas  zināšanas  par demokrātijas 

pamatprincipiem un vērtībām, tai skaitā zināšanas par demokrātisku valsts pārvaldi, valsts 

pārvaldes struktūrām un par to, kā tiek pieņemti lēmumi tajās, pilsonisko sabiedrību; vienlaikus 

attīstītas skolēnu spējas pielietot iegūtās zināšanas, piedaloties demokrātiskajos procesos, sākot  ar  

klasi,  skolu  un  vietējo  kopienu.   

 

Aicinām papildināt Projektu, norādot, kādi tieši pasākumi sniegs ieguldījumu pilsoniskās 

kompetences līmeņa paaugstināšanai. Latvijas Pilsoniskās alianses ieskatā, kompetences līmeņa 

paaugstināšanā ir nepieciešama ne tikai pedagogu sniegtā informācija, bet arī ārējo ekspertu, 

piemēram, no nevalstiskā sektora, lai veicinātu izglītojamo zināšanu par pilsonisko līdzdalību 

paaugstināšanu un arī iesaisti šādos procesos. Pilsoniskās līdzdalības satura veidošanā un apguvē 

nepieciešams piesaistīt nevalstiskās organizācijas, kas ikdienā darbojas konkrēto jomu attīstībā, 

sabiedrības interešu un vajadzību apmierināšanā, un kopumā ir vērtējami kā Latvijas valsts patrioti, 

to pierādot vārdos un darbos, līdz ar to visprecīzāk un efektīvāk parādīs labo piemēru izglītojamiem, 

kā arī iepazīstinās ar praktisko pieredzi, nevis sniegs tikai teorētiskas zināšanas par tēmu.  

 

Projekta 5. nodaļas 20. lpp tiek norādīts: "[..] mūsdienīgu izglītības iestāžu attīstību, kuru izveidē 

tiek ņemtas vērā izglītojamo īpašās vajadzības, kā arī nodrošināt, ka visu veidu izglītībā un mācībās 

tiek integrēts saturs, kas veicina izpratni par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, 

cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo 

pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā 

attīstībā." 

                                                 
1 Pilsoniskā sabiedrība datos: Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti 
2Analītiskais ziņojums “Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”, Latvijas Universitātes 

Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīga, 2017 
3 Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs: pētījuma ziņojums (Latvija), 2019 
4 Pasaules Ziedošanas indekss 2018 
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Lūdzam papildināt Projekta 5. nodaļā "Izglītības politikas mērķu sasaiste ar Latvijas, Eiropas 

Savienības un globāliem attīstības un politikas plānošanas dokumentiem" norādīto, ar informāciju, 

kuri no plānotajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem nodrošinās ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai 

un ilgtspējīga dzīvesveida, cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, miera veicināšanas un 

nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un izpratni par kultūras daudzveidību veicināšanā.  

 

Aicinām Projekta tabulā Rīcības virziena 2.1. "Izglītības satura un procesa attīstība" 2.1.1. 

uzdevumu papildināt ar vārdiem "zināšanas, prasmes un attieksme, veidojot šādu saturu: 

“Nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas efektīvu īstenošanu vispārējā izglītībā (t.sk. 

pirmsskolas izglītības pakāpē), jo īpaši fokusējoties uz starpdisciplinaritāti (STEAM), caurviju 

prasmēm (digitālā pratība, pilsoniskās līdzdalības zināšanas, prasmes un attieksmes), sociāli 

emocionālo mācīšanos un mācīšanos iedziļinoties.” 

 

Tāpat, iepazīstoties ar Projektu, var secināt, ka būtisks darbs tiks veltīts diasporas, kura atgriežas 

Latvijā, iesaiste ikdienas dzīvē, kultūrā, zināšanu apguvē, taču Projekts nesatur informāciju par tās 

diasporas daļas, kura uzturas ārvalstīs, sasaisti ar Latviju, Latvijas informatīvo telpu un pilsonisko 

līdzdalību. Diasporas bērniem un jauniešiem ir svarīgi veidot izpratni par Latviju kā valsti, par 

procesiem, kuros un kā var līdzdarboties un līdzlemt, kas ne tikai veicina pilsonisko kompetenci, 

bet arī piederības sajūtu Latvijai un vēlmi atgriezties Latvijā, un pilnvērtīgi iekļautos Latvijas 

sabiedrībā. Citu valstu, piemēram, Portugāles un Lietuvas, pieredze liecina, ka pilsoniskās 

līdzdalības stiprināšanai ir pozitīva ietekme uz reemigrāciju un korelācija ar to. Tādēļ aicinām 

Projektā ietvert pilsonisko izglītību arī diasporas skolu un nometņu programmās.  
 

Latvijas Pilsoniskā alianse atbalsta Projekta tālāku virzību, taču pēc sniegto iebildumu iekļaušanas 

Projektā, un vienlaikus apliecina gatavību līdzdarboties Projekta izstrādes turpmākajā procesā. 

 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zaļūksnis 24245580 
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Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

mailto:alianse@nvo.lv
mailto:artis@nvo.lv

