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Par biedrības „EAPN-Latvia” priekšlikumiem izglītības
pieejamības pilnveidošanai
Biedrība „EAPN-Latvia” – Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti-Poverty
Network – EAPN) Latvijas organizācija – ir visaptveroši izvērtējusi Latvijas izglītības
sistēmu un identificējusi problēmas izglītības pieejamības jomā, kas tieši skar vai
netieši ietekmē mazaizsargātās un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas.
EAPN īpaši uzsver, ka pieejama izglītība ir viens no nozīmīgākajiem
instrumentiem nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanai. To apliecina arī
Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie 2017. gada dati par nabadzības riska indeksu
personām, kas vecākas par 18 gadiem: iedzīvotājiem, kuru izglītības līmenis nav
augstāks par pamatizglītību, tas ir 31,4%, personām, kam ir vidējā izglītība – 21,3%,
savukārt augstāko izglītību ieguvušām personām – vien 8,5%.
Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, ko 2017. gada 17. novembrī parakstīja Eiropas
Savienības dalībvalstu valdību vadītāji, savā 1. principā uzsver kvalitatīvas un
iekļaujošas vispārīgās un mūžizglītības lomu, lai cilvēks varētu saglabāt un iegūt
prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu
darba tirgū. Tāpat Apvienoto Nāciju Organizācija izvirzītajos Ilgtspējīgas attīstības
mērķos kā 4. mērķi paredz nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt
mūžizglītības iespējas.
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EAPN-Latvia atzinīgi novērtē to progresu, kas pēdējos gados panākts izglītības
pieejamības stiprināšanā, taču vienlaicīgi vērš uzmanību uz apstākļiem, kas joprojām
pastāv kā būtiski trūkumi izglītības sistēmā un kas kavē iekļaujošas un kvalitatīvas
izglītības pieejamību katram cilvēkam neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Tāpat atsevišķi
izglītības reformas pasākumi nav sasnieguši vēlamo mērķi un ir atstājuši negatīvas
sekas uz izglītības pieejamību, piemēram, mazo skolu likvidēšana.
EAPN-Latvia pieprasa tūlītēju likumdevēja un izpildvaras rīcību, lai
nodrošinātu patiesi pieejamu un iekļaujošu bezmaksas izglītību visos izglītības
līmeņos, lai ilgtermiņā izskaustu nabadzību Latvijā.
Pielikumā: EAPN-Latvia priekšlikumi uz 3 lapām.
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