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IZGLĪTĪBA LATVIJĀ 
 

Vispārēji 

Skolas gads pirmajā klasē ilgst 34 nedēļas, 35 nedēļas no otrās līdz astotajai klasei 

un 37 nedēļas devītajā klasē. Skolas gads sākas 1. septembrī un beidzas maija 

beigās, neieskaitot eksāmenu periodu devīto un divpadsmito klašu skolēniem. Maijā 

un jūnijā divpadsmitās klases un vakarskolu skolēni kārto eksāmenus.  

Akadēmiskās stundas garums var atšķirties atkarībā no izglītības iestādes lēmuma, 

taču vidēji tā ilgst 40 minūtes.  

 

Pirmskolas izglītībā bērni tiek iesaistīti no 5 gadu vecuma. Latvijā izglītības iegūšana 

valsts un pašvaldību izglītības iestādēs (pirmsskolā, pamatskolā) līdz 9. klasei ir bez 

maksas. Ja skolēns apmeklē privātu pirmsskolu vai sākumskolu, mācību maksu 

nosaka attiecīgā izglītības iestāde. 

Latvijā pamatizglītību bērni sāk apgūt gadā, kad viņiem paliek 7 gadi, un tā ilgst 9 

gadus. Pēc sekmīgas pamatizglītības iegūšanas skolēni saņem dokumentu, kas 

apliecina pamatizglītību. 

Pēc pamatskolas absolvēšanas pusaudži var izlemt mācīties vidusskolā un izvēlēties 

vispārizglītojošo vidusskolu vai profesionālo vidusskolu, kā arī jauniešiem ir izvēle 

iegūt vidējo izglītību un profesiju. 

Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (vājredzīgiem, neredzīgiem, ar 



funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem) ir iespēja iegūt izglītību speciāli pielāgotās 

izglītības iestādēs, ja viņi to vēlas. 

Izglītības ilgums vidusskolā ir 3 gadi, savukārt arodskolā - 3–4 gadi. 

Pēc vidusskolas / arodskolas veiksmīgas pabeigšanas visiem studentiem ir tiesības 

turpināt studijas augstākās izglītības iestādēs vai koledžās. 

 

 

 



IZGLĪTĪBAS VALODA 

Valsts un pašvaldību izglītības iestādes nodrošina izglītību valsts valodā - latviešu 

valodā. Izglītību citā valodā var iegūt privātajās izglītības iestādēs, kā arī valsts un 

pašvaldību izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. 

No 2021. gada izglītību Latvijā varēs iegūt tikai latviešu valodā. 

Latvijā ir divas skolas ārzemju skolēniem. Vienā no tām pieņem bērnus no divu gadu 

vecuma. Šī materiāla beigās ir papildu informācija par šīm skolām. 

Ikviens, kurš iegūst pamatizglītību vai vidējo izglītību citā valodā, apgūst arī valsts 

valodu un kārto valsts valodas eksāmenu noteiktajā kārtībā. Universitātes un 

koledžas nodrošina vairākas programmas angļu valodā, kā arī piedāvā iespējas 

studentiem studēt ārzemēs programmas “Erasmus” ietvaros.  

 

STUDIJU MAKSA 
 

Pirmsskolas, pamatskolas un vidējo izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs 

finansē valsts vai pašvaldība. Privāta izglītības iestāde var noteikt mācību maksu. 

Maksa starptautiskajās privātajās skolās var būt diezgan augsta, atkarībā no skolas 

un tās prestiža. 

Noteiktam studentu skaitam augstākās izglītības iestāžu studiju programmās valsts 

sedz studiju maksu, saskaņā ar valdības rīkojumiem attiecīgajā macību gadā. 

Studenti var pieteikties stipendijai. Privātās izglītības iestādes var noteikt mācību 

maksu pārējiem studentiem. 

Attiecībā uz universitātes un koledžas studijām pastāv valsts sponsorētas budžeta 

vietas studentiem ar augstāku atzīmi un standarta pozīcijām. Pārējie studenti studiju 

maksu sedz no saviem privātajiem līdzekļiem. Maksa ir atkarīga no universitātes vai 

koledžas, kā arī no izvēlētās studiju programmas. 

  



PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBA 
 

Latvijā bērnus skolām sagatavo pirmskolas izglītības iestādēs vai pirmskolas 

izglītības grupās citās izglītības iestādēs (piemēram, skolās, interešu izglītības 

iestādēs), kas ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un kas piedāvā licensētas 

pirmskolas izglītības programmas.  

Bērni pirmskolas izglītības iestādes apmeklē līdz septiņu gadu vecumam. 

Apmeklējot pirmskolas izglītības iestādes, bērni tiek sagatavoti skolai saskaņā ar 

pirmskolas izglītības vadlīnijām. Pirmskolas izglītības programme pamatā ir 

izglītības vadlīniju prasībām.  

Pirmsskolas izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām nodrošina speciālas 

pirmsskolas izglītības iestādes. 

Izglītības likuma 17. pants paredz, ka “katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt 

bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 

iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts 

valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju 

īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes.” 

Tāpēc, lai bērnu reģistrētu pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz 

iesniegums pašvaldībā. 

 

 

PAMATIZGLĪTĪBA 
 

Pamatizglītība — izglītības līmenis, kas ietver sagatavošanos vidējās izglītības 

līmenim vai profesionālajai darbībai. Tāpat, tā ietver personīgajā dzīvē nepieciešamo 

zināšanu un prasmju apguvi veiksmīgai vērtību attīstībai un aktīvai līdzdalībai 

sabiedriskajā dzīvē.  

Pamatizglītības mērķis ir radīt iespējas apgūt sabiedrībā un personīgajā dzīvē 

nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, kā arī veidot vērtību sistēmu. 

 

 

 

 



Tiesības uz izglītību 

“Nepilngadīgam trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, kuram nav 

likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā, ir tiesības iegūt pamatizglītību laika 

posmā, kas noteikts brīvprātīgai izceļošanai, vai laika posmā, uz kādu izraidīšana 

atlikta, kā arī viņa aizturēšanas laikā,” Izglītības likuma 3.pants.  

Bērni parasti iesaistās pamatizglītības programmā gada laikā, kad viņi sasniedz 7 

gadu vecumu, un viņi var turpināt mācības līdz 18 gadu vecumam. 

Pamatizglītība Latvijā ir obligāta. Programmas ilgums ir 9 gadi, un tās obligāto saturu 

nosaka valsts pamatizglītības standarts, kas ietver arī pamatizglītību. 

 

Izglītības rezultātu un formālās izglītības pierādījumu novērtēšana  

1. klasē bērnu zināšanas un prasmes netiek vērtētas pēc skalas, bet aprakstoši. 

2. – 4. klasē notiek pakāpeniska pāreja uz vērtējumu 10 ballu skalā - 2. klasē 

vērtējumus piešķir matemātikā, latviešu valodā, mazākumtautību valodā, bet 4. klasē 

- arī dabaszinātnēs. 

Kopš 5. klases bērniem iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 ballu skalā 

visos mācību priekšmetos. 

Pabeidzot pamatizglītību, skolēni kārto valsts pārbaudes darbus. Pārbaudījumu 

skaitu nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets. 

Studenti, kuri ir ieguvuši pozitīvu vērtējumu visos pamatizglītības programmas 

priekšmetos un valsts pārbaudījumos, saņem pamatizglītības diplomu un liecību. 

Priekšmetos, kur notiek centralizēts eksāmens, skolēna pozitīvo vērtējumu apliecina 

pamatizglītības sertifikāts. 

Balstoties uz šiem pamatizglītību apliecinošajiem dokumentiem, var turpināt izglītību 

jebkurā vidējā līmeņa izglītības programmā. 

PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTS 
2018. gada beigās valdība apstiprināja jaunu pamatizglītības standartu. Jaunie 

pamatizglītības standarti un pamatizglītības vadlīnijas, kuras valdība jau apstiprināja 

iepriekš, nodrošina uzlabotas mācību programmas un pieejas, definējot rezultātus, 

kas jāsasniedz katrā mācību priekšmetā. Balstoties uz šo sistēmu, skolas var izmantot 

vai nu jau sagatavotas mācību programmas, vai arī izstrādāt jaunas. 

Saskaņā ar jauno pieeju, skolotājs ir mācību procesa vadītājs, kurš ne tikai dod 

zināšanas, bet arī vada skolēnus, līdz viņi paši atrod pareizās atbildes. Skolotāju 



sadarbība un kopīga darba plānošana ir arī svarīgs jaunās mācīšanas pieejas 

aspekts. 

Jaunajā izglītības standartā skolas mācību programma ir sakārtota septiņās 

galvenajās jomās: valodas, sociālā un civilā sfēra, kultūra un pašizpausmes māksla, 

dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģijas, kā arī veselība un fiziskās aktivitātes. 

Paredzams, ka skolēni apgūs katras jomas pamatus, lai viņi iegūtu vispārēju izpratni 

par pasauli un savu vietu tajā, kā arī prasmes, kas saistītas ar katru jomu. Īpaša 

uzmanība tiks pievērsta pārklāšanās un sadrumstalotības novēršanai mācību 

procesā. 

Kaut arī skolotāji sniegs skolēniem pamata zināšanas un prasmes dažādās darbības 

jomās. Mācību programmā ir arī transversālo prasmju un uz vērtību balstītu ieradumu 

mācīšana, lai iemācītu jauniešiem mācīties visu mūžu un ņemt vērā vērtības ikdienas 

dzīvē. Transversālās prasmes ietver kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, radošo 

darbu un uzņēmējdarbību, sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālās prasmes. 

Atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzjūtība, mērenība, 

līdzjūtība, solidaritāte, taisnīgums un iecietība ir galvenās morālās vērtības, kas skolā 

jāmāca saskaņā ar jauno izglītības standartu. 

Jaunais pamatizglītības standarts stājās spēkā 2019. gada 1. septembrī, un standarta 

ieviešana skolās sāksies no 2020. gada 1. septembra 1., 4. un 7. klasei, 2021. gada 

1. septembrī - 2., 5. un 8. klasei, un 2022. gada 1. septembris 3., 6. un 9. klasei. 

 

VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA 
Vidējā izglītība — izglītības līmenis, kas nodrošina daudzdimensionālas 

personiskās attīstības iespējas; mērķtiecīga un dziļa attīstība apzināti izvēlētās 

vispārējās un profesionālās izglītības virzienā, sagatavošanās studijām augstākās 

izglītības līmenī vai profesionālā darbība, kā arī iesaiste sabiedrībā. 

Ir divu veidu vidējā līmeņa programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 

izglītības programmas. 

Vispārējās vidējās izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, un to galvenais 

mērķis ir sagatavot studentus tālākām studijām, savukārt profesionālās vidējās 

izglītības programmas ir vairāk orientētas uz profesionālo kvalifikāciju, t.i., ienākšanu 

darba tirgū un/vai tālākizglītību. 

 



AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA  
Augstākā izglītība - var iegūt gan valsts, gan privātajās augstākās izglītības iestādēs. 

Lai iestātos augstskolā, ir jābūt vispārējās vidējās izglītības sertifikātam vai 

profesionālās vidējās izglītības diplomam. Ja vidējās izglītības sertifikāts / diploms ir 

izsniegts ārvalstīs, dažās studiju programmās šis dokuments ir jāiesniedz pārbaudei 

Akadēmiskās informācijas centrā. Iespējams, ka, lai iestātos augstskolā, ir jākārto 

iestājpārbaudījumi.  

 

Akadēmiskās programmas ir pieejamas tikai augstākās izglītības iestādēs un 

universitātēs, savukārt koledžas piedāvā arī pirmā līmeņa augstākās izglītības 

programmas. 



 

 

  



Valsts augstskolās noteikts skaits studentu var studēt bez maksas, pamatojoties uz 

iestāšanās rezultātiem. 

Akadēmiskās augstākās izglītības programmas sniedz iespēju iegūt bakalaura grādu 

noteiktā zinātnes nozarē (ir 8 zinātņu grupas - izglītības zinātnes, humanitārās 

zinātnes, sociālās zinātnes, dabaszinātnes, inženierzinātnes, lauksaimniecības 

zinātnes, veselības zinātnes, vides zinātnes). Katrā no grupām ietilpst vairākas 

zinātnes nozares. 

Bakalaura studiju programma ilgst 3 – 4 gadus. Pēc bakalaura grāda iegūšanas 

studenti var turpināt studijas maģistra vai citā augstākās izglītības programmā. 

Maģistra programma ilgst 1 - 2 gadus; grāda iegūšana parasti prasa 5 - 6 gadus. 

Profesionālās izglītības programmas ilgums pēc bakalaura grāda iegūšanas ir 1 - 2 

gadi. 

Maģistra grāds dod iespēju pieteikties doktorantūras programmai 3 - 4 gadu garumā. 

Latvijas Darba devēju konfederācija ir nosaukusi pieprasītākās profesijas darba tirgū: 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare tika minēta kā vispieprasītākā. 

Nepieciešamākā profesija - programmētājs. 

Jau septīto gadu darba devēji vislielākos apbalvojumus piešķir Rīgas Tehniskajai 

universitātei, savukārt datorzinātņu programma Latvijas Universitātē otro gadu pēc 

kārtas ir kļuvusi par vēlamāko studiju programmu. 

  

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

Interešu izglītība sniedz iespējas individuālām izglītības vajadzībām un vēlmēm 

neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības līmeņa. Tā ir brīvprātīga, un šāda 

veida izglītības sākšanai nav noteiktas prasības attiecībā uz noteiktu iepriekšējās 

izglītības līmeni. 

Ar interesēm saistīta izglītība ir neatņemama neformālās izglītības sastāvdaļa, kas 

Latvijā ir pieejama bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 25 gadiem. 

Kultūrizglītības un sporta interešu programmas ir vispopulārākās. Tie bērniem un 

jauniešiem sniedz iespēju atklāt savu radošumu, pilnveidot savus talantus, kā arī 

izmantot brīvo laiku pēc skolas. Dažādas izglītības iestādes organizē šādas interešu 

izglītības programmas: 

 Vispārīgi, 

 ar interesēm saistīti, 



 Profesionālās, 

 Īpaša uzmanība (māksla, pirmsskola, skolotāju privātā un privātā prakse). 

Šīs programmas īsteno skolotāji ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju. Ar interesēm 

saistīta izglītība piedāvā dažādas aktivitātes. Piemēram, individuālas nodarbības, 

aktivitātes grupās, radošās darbnīcas, interešu klubi, nometnes utt.  

Dažās pilsētās interešu izglītība ir bezmaksas, taču vairumā gadījumu vecāki šādām 

aktivitātēm nodrošina līdzfinansējumu. Vecāku līdzfinansējums galvenokārt tiek 

izmantots izglītības procesam nepieciešamo materiālu iegādei atkarībā no interešu 

izglītības programmas veida un īpašībām.  

 

Daudzas pašvaldības piedāvā finansiālu palīdzību daudzbērnu ģimenēm, bērniem un 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī tiem, kas nāk no sociālā riska ģimenēm. 
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