
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016./2017.mācību gada 

aktualitātes un jaunumi 

izglītībā 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Materiāls tapis sadarbībā ar  

Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un 

Valsts izglītības attīstības aģentūru 

  



2 

 

Izglītības nozares plānošanas dokumentu ietvars  

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajiem pasākumiem 2014. – 2017.gadā 

 

Valdības rīcības plāns: Strukturālas izmaiņas izglītības sistēmā, uzsākot īstenot 21. gs. atbilstošu izglītības saturu un radot 

izglītības resursu efektīvu un pārdomātu izmantošanu 

 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni 

IAP 2014 – 2020 ietvertie pasākumi Plānotais rezultāts uz 31.12.2017. 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

1.1.rīcības virziens “Uz 

zināšanu sabiedrībā 

pieprasītām kompetencēm 

orientēta, inovāciju un 

veselīga dzīvesveida 

veicinoša izglītības satura 

pilnveide 

1.1.1. Kompetenču pieejā pilnveidota vispārējās izglītības satura izstrāde un 

aprobācija 

1.1.4. Digitālo mācību līdzekļu izstrāde ar iespēju to saturu izmantot visos 

mācību priekšmetos pamata un vidējās izglītības posmā, t.sk. iekļaujošas 

izglītības īstenošanai 

1.1.5. Cilvēkdrošības mācību materiālu izstrāde 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.1. 

īstenošana 

1.1.6. Atbalsts darba vidē balstītu mācību un prakses attīstībai profesionālajā 

izglītībā 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.5.2. 

īstenošana 

1.1.9. Atbalsts praktiskajām mācībām un mācību praksēm profesionālajā 

izglītībā 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.5.1. 

īstenošana 

1.1.8. Profesionālās izglītības paraugprogrammu izstrāde un aprobācija 

nozares pamatprofesijām 

Izstrādātas 30 paraugprogrammas 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

1.4.rīcības virziens 

“Iekļaujošās izglītības 

principa īstenošana un 

sociālās atstumtības riska 

mazināšana” 

 

 

 

 

1.4.1 Atalgojuma nodrošināšana skolotāju un pedagogu palīgiem valsts un 

pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

 Nodrošināts otrais pedagogs tajās klasēs, kur skolēnu 

skaits ir 28 un vairāk; 

 Nodrošināts speciālais pedagogs uz noteiktu integrēto 

skolēnu skaitu; 

 Nodrošināta asistenta pakalpojuma saņemšana 

1.4.2. jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijas pasākumi izglītības 

iestādē 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.2. 

2.pasākuma īstenošana 

1.4.3. Preventīvu pasākumu īstenošana izglītības pieejamībai un agrīnas 

skolas pamešanas mazināšanai 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. 

īstenošana 

1.4.4. Izpētes pasākumi ar mērķi veicināt agrīnu, savlaicīgu speciālo 

vajadzību diagnostiku dažādās izglītības pakāpēs 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.1. un 8.3.2. 

2.pasākuma īstenošana 
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1.4.5. Atbalsta personāla – psihologa, logopēda, speciālā pedagoga – 

pieejamības nodrošināšana izglītības iestādē 

Izstrādāti nosacījumi atbalsta personāla nodrošināšanai 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

2.1.rīcības virziens 

“Karjeras izglītības 

sistēmas attīstība un 

pakalpojumu pieejamība 

2.1.1. Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 

izglītojamajiem 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.5. 

īstenošana 

 

Valdības rīcības plāns: Vispārējās izglītības skolu tīkla transformācija, nodrošinot kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu 

un izglītojamo telpiskās mobilitātes (izglītības iestādes fiziskas pieejamības) kompleksu risinājumu 
 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

1.3.rīcības virziens 

“21.gadsimtam atbilstīgas 

izglītības vides un 

izglītības procesa 

nodrošināšana” 

 

1.3.1. Atbalsts pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai un vispārējās 

izglītības mācību vides uzlabošanai 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. 

īstenošana 

1.3.2. Profesionālās izglītības mācību vides uzlabošana atbilstoši 

tautsaimniecības nozaru attīstībai 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.3. 

īstenošana 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

3.2..rīcības virziens 

“Efektīva izglītības 

finanšu resursu 

pārvaldība” 

3.2.1. Jauna pedagogu darba samaksas modeļa izstrāde un īstenošana  Izstrādāta modeļa ieviešanas uzsākšana 

3.2.2. Atbalsts valsts ģimnāzijām reģionālā metodiskā centra funkciju 

veikšanai  

 Nodrošināts finansējuma palielinājums; 

 Pabeigti infrastruktūras modernizācijas projekti 

atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. plānam 

 

3.2.3. Speciālās izglītības, t.sk. izglītības iestāžu un pasākumu, finansēšanas 

modeļu attīstība 

Izstrādāts izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeļa projekts 

3.2.4. Profesionālās izglītības finansēšana, nodrošinot programmu īstenošanai 

nepieciešamo izmaksu minimumu 100% apmērā 

 

Izstrādāts profesionālās izglītības programmu izmaksu 

modelis 

 



2016./2017.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā 

 

Materiālu sagatavojis Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments; 2016.gada augusts 

 4 

 

Valdības rīcības plāns: Izglītības kvalitātes paaugstināšana, paaugstinot iegūtās pamatizglītības kvalitātes vērtējumu Globālās 

konkurētspējas indeksā un izstrādājot un ieviešot pasākumus visaptverošai jauno talantu selekcijai skolās (īpaši lauku reģionos) 

 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

1.2.rīcības virziens 

“Pedagogu un 

akadēmiskā personāla 

motivācijas un 

profesionālās kapacitātes 

paaugstināšana” 

1.2.1. Pedagogu kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēmas ieviešana 4. un 5.kvalitātes pakāpes ieguvēju skaits veido 10% no 

kopējā pedagogu skaita 

1.2.2. Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālās un 

prakšu vadītāju pedagoģiskās kompetences pilnveidei darba vietā sadarbībā 

ar Latvijas darba devējiem 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.5.3. 

īstenošana 

1.4.8. Atbalsts pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei 

Valsts finansētas pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides nodrošināšana 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

2.2.rīcības virziens 

“Priekšlaicīgi mācības 

pametušo un izglītību 

neieguvušo skaita 

samazināšana” 

2.2.1. Preventīvu pasākumu īstenošana izglītības pieejamībai un agrīnas 

skolas pamešanas mazināšanai – individualizētas mācību pieejas īstenošanas 

pasākumi 

 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.2. 

īstenošana 

2.2.2. Atbalsts priekšlaicīgi izglītības sistēmu atstāšanas riskam pakļautajiem 

jauniešiem, piešķirot mērķstipendijas sākotnējās profesionālās izglītības un 

kvalifikācijas ieguvei 

Izveidots un darbojas stipendiju fonds 

2.2.4. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas sistēmas ietvaros 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 7.2.1. 

īstenošana 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

2.3..rīcības virziens 

“Ārpus formālās izglītības 

iespēju un pieejamības 

bērniem un jauniešiem 

paplašināšana” 

2.3.2. Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, sabiedriskās līdzdalības prasmes 

un patriotismu, valstisko identitāti  

90% skolēnu iesaiste patriotisma audzināšanas 

pasākumu ciklā, kas veltīts Latvijas 100.gadei. 

2.3.3. Atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo spēju attīstībai Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.2.. 

īstenošana 

2.3.5. Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos 75% no kopējā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo 

skaita iesaistīti Dziesmu un deju svētku starpposma 

pasākumos. 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

3.1..rīcības virziens 

“Izglītības kvalitātes 

3.1.1. Valsts pārbaudījumu sistēmas un satura pārskatīšana vispārējā vidējā 

izglītībā 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.1. 

īstenošana 

3.1.2. Valsts diagnosticējošo darbu 8., 9., 10., 11.klasē organizēšana STEM 

mācību priekšmetos  
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monitoringa sistēmas 

pilnveide” 

3.1.3. Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas 

sistēmas izstrāde un aprobācija 

Sakārtota normatīvās bāze 

3.1.4. Izglītības kvalitātes monitoringa veikšana  Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.6. 

īstenošana 

3.1.5. Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveide un iespēju 

paplašināšana 

 Nodrošināta izglītojamo identifikācija visu formālās 

un ārpus formālās izglītības pakalpojumu kontekstā; 

 Nodrošināts skolu agrīni pametušo monitorings.  

 

Valdības rīcības plāns:  Profesionālās izglītības modernizēšanas pasākumi un pieaugušo motivācija tālākizglītībai, intensīva 

esošās modernās infrastruktūras izmantošana nodarbināto un bezdarbnieku kvalifikācijas celšanai ar mērķi nodrošināt darbaspēka 

kopējā kvalitātes līmeņa atbilstību šodienas prasībām 

 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

1.2.rīcības virziens 

“Pedagogu un 

akadēmiskā personāla 

motivācijas un 

profesionālās kapacitātes 

paaugstināšana” 

1.2.3. Profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana pieaugušo 

izglītībā  

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM)  8.5.3. 

īstenošana 

IAP 2014 – 2020 rīcības 

virzieni un uzdevumi: 

2.4.rīcības virziens 

“Izglītības iespēju 

paplašināšana 

pieaugušajiem” 

2.4.2. Pieaugušo izglītības nodrošināšana nodarbināto personu profesionālās 

kompetences un kvalifikācijas pilnveidei 

2.4.3. Atbalsts darba devējiem formālās un neformālās izglītības 

nodrošināšanai nodarbinātajiem 

Uzsākta specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.4.1. 

īstenošana 

2.4.4. Profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana pieaugušo 

izglītībā 

Nodrošināti valsts finansēti profesionālās kompetences 

pilnveides pakalpojumi 

 

Starpposma izvērtējumu par “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam” definēto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu plānots sagatavot līdz 

2017.gada 31.decembrim.  
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Prioritātes vispārējā un profesionālajā izglītībā 2016./2017.mācību gadā 
 

Atbilstoši “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas rīcības 

plānā 2015.–2017.gadam” un Ministru prezidenta M.Kučinska valdības deklarācijas īstenošanas 

plānā noteiktajam vispārējā un profesionālajā izglītībā 2016./2017.mācību gada darbības 

prioritātes ir: 

 

 

 

 

Darbības virzieni: 

 kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura izstrāde un aprobācijas uzsākšana; 

 profesionālās izglītības saturisko izmaiņu uzsākšana un nozaru ekspertu padomju darbības 

attīstība, t.sk. saistībā ar darba vidē balstītu mācību ieviešanas turpināšanu; 

 individualizētas mācību pieejas izveides uzsākšana; 

 ārpus formālās izglītības piedāvājuma paplašināšana; 

 jauniešu karjeras izvēles un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošana, t.sk. uzlabojot 

pieeju karjeras atbalstam jauniešiem un izveidojot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta 

sistēmu. 
 

 

 

 

Darbības virzieni: 

 vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija; 

 profesionālās izglītības programmu izmaksu modeļa izveide; 

 jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas uzsākšana. 

 

 

 

 

 

Darbības virzieni: 

 speciālās izglītības pakalpojumu izmaksu modeļa projekta izstrāde; 

 internātskolu, t.sk. speciālās izglītības iestāžu finansēšanas mehānisma izveide; 

 mācību vides (t.sk. mācību līdzekļu) uzlabojumi un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides pasākumi; 

 atbalsta pasākumi priekšlaicīgas mācību pamešanas cēloņu novēršanai. 

 

 

 

 

 

Darbības virzieni: 

 izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem atbilstoši darba tirgus vidējām un ilgtermiņa 

prognozēm; 

 pedagogu tālākizglītības sistēmas pilnveide, t.sk. pieaugušo izglītības īstenošana. 
 

1. IZGLĪTĪBAS SATURA KVALITĀTE: nodrošināt atbalsta pasākumus 

tāda izglītības satura attīstībai, kas veicinātu indivīdu kompetenču pilnveidi un 

nostiprināšanu 

4. EFEKTĪVA PIEEJAMO FINANŠU INSTRUMENTU 

IZMANTOŠANA: nodrošināt 11 plānoto ESF projektu uzsākšanu vispārējā un 

profesionālajā izglītībā  

2. RESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE: turpināt vispārējās 

un profesionālās izglītības finansēšanas modeļu un izglītības iestāžu 

institucionālā tīkla pilnveidi 

3. KVALITATĪVA IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA: veikt priekšdarbus 

speciālās izglītības sistēmas sakārtošanai, t.sk. iekļaujošas izglītības principa 

īstenošanas kontekstā 
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Aktualitātes izglītībā 2016./17.mācību gadā 

(kopsavilkums) 

IZGLĪTĪBAS SATURA KVALITĀTE 

 No 2016.gada 1.septembra Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 

8.3.1.„Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” ietvaros uzsākta 

kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura izstrāde, pēctecīgi īstenojot jaunradītā 

mācību satura aprobāciju 80 izglītības iestādēs, kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu, tostarp daļas arī digitālā formātā, izveidi, kā arī 

pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, t.sk. iekļaujošās izglītības nodrošināšanas 

kontekstā. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpeniskas ieviešanas 

uzsākšana plānota no 2018.gada 1.septembra. 

 Turpināsies 2015.gada 1.septembrī uzsāktā datorikas mācību satura dažādu apguves 

modeļu (mācot datorikas mācību saturu integrēti, kā atsevišķu mācību priekšmetu, kā fakultatīvu 

nodarbību vai interešu izglītības programmu) aprobācija, paplašinot 153 izglītības iestādēs 

aprobācijā iesaistīto mērķgrupu loku, kas aptvers  1., 2., 4., 5. un 7., 8.klases izglītojamos un viņu 

pedagogus. Ar starptautiskās kompānijas Accenture Latvija atbalstu veidoti jauni mācību un 

metodiskie materiāli 2., 5. un 8.klasei un organizēti semināri pedagogiem. 

 Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti STEM mācību priekšmetos, 2016.gada septembrī plānoti 

diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasei, 2017.gada februārī – martā matemātikā 

8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 11.klasei, 2017.gada 12.aprīlī tiks organizēts 

otrais piloteksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās (pēc izvēles) 12.klases skolēniem. 

 Profesionālajā izglītībā turpināsies uzsāktā satura reforma, ar Eiropas Savienības struktūrfondu 

specifiskā atbalsta mērķa 8.5.2.“Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas 

kvalifikācijas ietvarstruktūrai” atbalstu izstrādājot  nozares kvalifikācijas struktūru, profesiju 

standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, modulārās profesionālās izglītības 

pamatprogrammas un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu saturu atbilstoši Eiropas/Latvijas 

kvalifikācijas ietvarstruktūrai un mainīgajām darba tirgus prasībām. Atbalsts paredzēts arī mācību 

līdzekļu, tai skaitā digitālo mācību līdzekļu izstrādei, tostarp simulāciju un metodisko materiālu, 

kā arī novērtēšanas materiālu sagatavošanai darba vidē balstītas profesionālās izglītības 

organizēšanai. 

 Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 8.5.3.“Nodrošināt profesionālās 

izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” 

ietvaros 2016.gada beigās plānots uzsākt profesionālās izglītības iestāžu administrācijas 

pārstāvju profesionālās kompetences pilnveidi efektīvas skolu pārvaldības nodrošināšanai, 

pedagogu vispārējo pamatprasmju un profesionālo prasmju pilnveidei, kā arī nozaru kvalifikāciju 

sistēmas ieviešanai atbilstoši izstrādātajam un aprobētajam mācību saturam. 

 

 2017.gada sākumā plānots uzsākt Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 

8.3.2.„Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” īstenošana, paredzot atbalstu izglītojamo pētnieciskajai darbībai un dalībai valsts 

un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, starptautiskajās skolēnu zinātnes izstādēs 

un konkursos. Projekta ietvaros plānota metodiskā materiāla izstrāde, kas palīdzēs skolotājiem 

atpazīt talantīgus izglītojamos un nodrošināt atbalstu talantu izkopšanai. 

 Ārpus formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem paplašināšans nolūkā 

2017.gadā tiks uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 

8.3.2.„Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” otrais pasākums, dodot iespēju pašvaldībām izstrādāt izglītojamo individuālo  

kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plānu, kas ietvers gan pasākumus izglītojamo talantu un 

spēju attīstībai, gan individuālam darbam bērniem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām, gan 

ārpusstundu pasākumus, t.sk. jaunu interešu izglītības programmu īstenošanu, īpaši STEM un 

tehniskās jaunrades jomā. 
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 jauniešu karjeras izvēles un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošana, t.sk. 

uzlabojot pieeju karjeras atbalstam jauniešiem un izveidojot kompleksu karjeras konsultantu 

atbalsta sistēmu. 

 

 Projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros” jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja bez maksas gada vai pusotra gada 

laikā profesionālās izglītības programmās iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. No 2016.gada 

1.septembra mācības piedāvās uzsākt 37 profesionālās izglītības iestādes un koledžas, nodrošinot 

iespēju apgūt vairāk nekā 50 dažādas profesijas. Jauniešu garantija piedāvā arī darba vidē balstītas 

mācības, kuru specifika ir jaunietim dotā iespēja vairāk nekā pusi mācību laika pavadīt reālā darba 

vidē pie darba devēja, nevis skolas solā. 

 

RESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE 
 2016.gada 1.septembrī tiek uzsākta pedagogu jaunā darba samaksas modeļa ieviešana, kas 

saistīta ar efektīva, mūsdienu prasībām atbilstoša skolu tīkla izveidi un kvalitatīva izglītības 

procesa nodrošināšanu. Pedagoga vienai mēneša darba algas likmei atbilst 30 darba stundas 

nedēļā, iekļaujot pedagoga slodzē mācību stundu (nodarbību) vadīšanu un to sagatavošanu, rakstu 

darbu labošanu, konsultācijas un individuālo darbu ar izglītojamajiem, kā arī klases audzināšanu, 

metodisko darbu izglītības iestādē, projektu vadību un citas aktivitātes, kas saistītas ar izglītības 

iestādes attīstību. Minimālā amata algas likme par 30 stundām ir 680 eiro, Pirmsskolas izglītības 

pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 2016.gada 1.septembra par 40 darba stundām 

nedēļā ir 620 eiro. Izglītības iestāžu dibinātāji pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša 

darba algas likmi 680 eiro nodrošina līdz 2017.gada 1.septembrim. Pašvaldības, kuras nevar 

nodrošināt minēto zemāko mēneša darba algas likmi, no 2016.gada 1.septembra nodrošina 

pirmsskolas izglītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos 

pirmsskolas izglītības pedagogus) zemāko mēneša darba algas likmi ne mazāku par 560 eiro, bet 

no 2018.gada 1.septembra – 680 eiro. 

 Ar pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu no 2016.gada 1.septembra tiek palielināts 

finansējums arī izglītības iestāžu atbalsta personālam. 

 Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem jaunais darba samaksas modelis stājas spēkā 

2017.gada 1.janvārī. 

 Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, arī 2016./2017.mācību gadā 

plānots profesionālo kompetenču pilnveides A un B programmu piedāvājums, par valsts 

budžeta līdzekļiem nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas vairāk nekā 3000 pedagogiem. 

  Līdz 2016.gada decembrim pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa izveide, tādējādi 

nodrošinot visu iesaistīto institūciju sadarbību pieaugušo izglītības jomā, kā arī visu Latvijas 

novadu un reģionu vajadzības pēc pieaugušo izglītības pasākumiem. Pēctecīgi plānota arī 

pieaugušo izglītības piedāvājuma kvalitātes pamatkritēriju izstrāde, kā arī Nodarbinātības 

valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas datubāzu salāgošana, papildus nodrošinot piekļuvi 

Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzei, rezultātā izveidojot centralizētu datu bāzi to nodarbināto 

reģistrēšanai, kuri jau ir iesaistīti vai vēlas iesaistīties pieaugušo izglītības pasākumos. Līdztekus 

tam plānota arī Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes pilnveide. 

 Eiropas Savienības struktūrfondu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros plānota atsevišķu projektu vai to daļu (objektu) izstrādes 

pabeigšana, kur pašvaldības atbilstoši saskaņotajiem pašvaldību attīstības programmu investīciju 

plāniem sagatavos un iesniegs projektu iesniegumus 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

idejām vai projektu konceptiem vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai un izglītības 

iestāžu tīkla sakārtošanai reģionālā līmenī. 

 Eiropas Savienības struktūrfondu 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības  iestāžu skaitu” ietvaros no 2016. gada septembra līdz novembrim 
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plānota 20 profesionālās izglītības iestāžu iesniegto infrastruktūras modernizācijas projektu 

izvērtēšana, 2017.gadā pakāpeniski uzsākot to īstenošanu, pamatā veicot būvprojektu izstrādes, 

autoruzraudzības un būvekspertīzes iepirkumus un uzsākot būvprojektēšanu.  

   Saskaņā ar 2016.gada 29.martā apstiprinātajiem Ministru kabinets noteikumiem Nr.187 

“Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra 

statusu” turpmāk Latvijā kopumā darbosies ne vairāk kā 12 speciālās izglītības attīstības 

centri, ģeogrāfiski pārklājot visu Latvijas teritoriju (katrā Latvijas plānošanas reģionā – 2, Rīgas 

plānošanas reģionā – 4). Attīstības centriem, reģiona ietvaros specializējoties vismaz divos 

atšķirīgos speciālo vajadzību traucējumu veidos, noteiktas plašas metodiskā un konsultatīvā 

atbalsta sniegšanas funkcijas. Attīstības centru sniegtā atbalsta mēŗkgrupas ir izglītojamie ar 

speciālām vajadzībām un viņu vecāki, kā arī Latvijas skolu pedagogi, kuri strādā ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

KVALITATĪVA IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA 

 2015./2016.mācību gadā plānoti pasākumi, lai piedāvātu risinājumus, kā speciālās izglītības 

attīstības modeļu ietvarā nodrošināt individualizētu izglītības pakalpojumu pieejamību 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Līdz 2017.gada decembrim plānots izstrādāt 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu grozu, kas aptver katrai 

diagnosticētajai speciālo vajadzību grupai nodrošināmo atbalsta pasākumu (izglītības, veselības 

aprūpes un sociālās aprūpes, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi) kopums, to izmaksas un 

finansēšanas avotus. 

 Plānots uzsākt Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 8.3.4. “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanu, 

tostarp 2017.gadā izstrādājot vadlīnijas priekšlaicīgi mācības pametušo risku identificēšanai 

un novēršanai un piedāvājot profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagogiem. No 

2017.gada 1.septembra plānots uzsākt atbalsta programmas īstenošanu 5.–12.klases skolēniem 

vispārējās izglītības iestādēs un 1.–4.kursa audzēkņiem profesionālās izglītības iestādēs, attiecīgi 

nodrošinot tiem, kuriem tas ir nepieciešams, papildu konsultācijas, kā arī kompensējot izdevumus 

ceļam, dienesta viesnīcai vai internetam un nodrošinot brīvpusdienas. 

 internātskolu, t.sk. speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas un finansēšanas 

mehānisma pilnveides kontekstā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un pašvaldībām plānots rast 

risinājumus katras internātskolas turpmākai attīstībai. 

 

PIEEJAMO FINANŠU INSTRUMENTU EFEKTĪVA IZMANTOŠANA 
 Plānota vienpadsmit Eiropas Savienības struktūrfondu projektu uzsākšana vispārējā un 

profesionālajā izglītībā. 
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2016./17.mācību gadā aktuālie normatīvie dokumenti 

 

IZGLĪTĪBAS SATURA KVALITĀTE 

Vispārējā izglītība 

 Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumi Nr.729 “Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un 

mācību semestru sākuma un beigu laiku” 

 Ministru kabineta 03.05.2016. noteikumi Nr.269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu 

norises laiku 2016./2017.mācību gadā” 

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 

informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 

 Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumi Nr.488 ”Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma 

meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas” 

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta 

noteikumos Nr.871 „Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība”” (VSS-657; 

22.07.2016. MK izskatīts un pieņemts 16.08.2016.) 

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra 

noteikumos Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai 

valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”” (VSS-655, 

izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 07.07.2016.) 

 Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr.388 “Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās 

korekcijas izglītības iestādē” 

 

Profesionālā izglītība 
 Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumi Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 

27.jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un 

valsts arodizglītības standartu”  

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē 

balstītas mācības”  

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.485 „Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, 

darbības un darbības koordinācijas kārtība”  

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas 

prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes 

kārtība” (VSS-63, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 21.01.2016.) 

 Ministru kabineta 26.04.2016. noteikumi Nr.263 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras 

iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”  

 Ministru kabineta 05.04.2016. noteikumi Nr.194 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

21.jūnija noteikumos Nr.451 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības 

programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti””  
 
 

RESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE 

 Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”  

 Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs”  

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.478 “Grozījumi Ministru kabineta 05.07.2011. 

noteikumos Nr.523 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības 

un profesionālās vidējās izglītības programmas” 

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.476 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu 

pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”  
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 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.477 ”Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, 

speciālās izglītības pirmsskolas grupu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 

finansēšanas kārtība” 

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.479 “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 

2.oktobra noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”” 

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.475 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 

27.decembra noteikumos Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas”” 

 Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.466 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 

17.jūnija noteikumos Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība””  

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.482 “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 

4.aprīļa noteikumos Nr.135 «Noteikumi par kvalificēta personāla skaitu un nepieciešamo 

aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”” 

 

 “Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016. – 2020.gadam” (Ministru 

kabineta 05.05.2016. rīkojums Nr.287) 

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta 

izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas noteikumi” (VSS – 701, izsludināts Valsts sekretāru 

sanāksmē  21.07.2016.) 

 

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, 

eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās 

izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu 

vadītāju profesionālo darbību” (VSS-658, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 07.07.2016.) 

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 

noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas 

kārtība”” (VSS-656, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē  07.07.2016.) 

 

 Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumi Nr.187 „Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības 

iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 

 

KVALITATĪVA IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA 

 Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī 

pārcelti uz nākamo klasi” (12.punkts; noslēguma jautājumu 60. un 61.punkts) 

 

PIEEJAMO FINANŠU INSTRUMENTU EFEKTĪVA IZMANTOŠANA 
 Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr.670 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi”  

 Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr.345 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2. 1.pasākuma „Atbalsts nacionāla un 

starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanas noteikumi”  

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2. 2.pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” (VSS – 451, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 

19.05.2016.) 
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 Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr.460 „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” 

 Ministru kabineta 07.06.2016. noteikumi Nr.359 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  

 

 Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumi Nr.323 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību 

vidi” īstenošanas noteikumi” 

 Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.501 „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 

19.aprīļa noteikumos Nr.249 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. 

specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" 

īstenošanas noteikumi” 

 

 Ministru kabineta 26.01.2016. noteikumi Nr.68 „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa 

sistēmu” 8.3.6. 1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projektu iesniegumu atlases pirmās 

kārtas īstenošanas noteikumi”  

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.474 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci” īstenošanas noteikumi”  

 Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.483 „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” 

īstenošanas noteikumi”  

 Ministru kabineta 26.04.2016. noteikumi Nr.262 „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi”  

 Ministru kabineta 03.05.2016. noteikumi Nr.280  „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu 

efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”  īstenošanas 

noteikumi”  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016./2017.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā 

 

Materiālu sagatavojis Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments; 2016.gada augusts 

 13 

 

 

Saturs 

1. Izglītības satura attīstība vispārējā izglītībā ...........................................................................................14 

1.1. Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrāde un aprobācijas uzsākšana ..............................14 

1.2. Valsts pārbaudījumu sistēma ............................................................................................................15 

1.3. Atbalsts latviešu valodas apguvei vispārējā izglītībā .......................................................................16 

1.4. Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai .............................................................................17 

1.5. Aktualitātes interešu izglītības organizēšanā ....................................................................................17 

1.6. Pasākumi izglītības pieejamības nodrošināšanai un agrīnas skolas pamešanas riska mazināšanai ..17 

1.7. Jauniešu karjeras izvēles un karjeras attīstības atbalsta pasākumi ...................................................18 

2. Izglītības satura attīstība profesionālajā izglītībā ...................................................................................19 

2.1. Izglītības satura reformu turpināšana .............................................................................................19 

2.2. Valsts pārbaudījumu sistēma ............................................................................................................21 

2.3. Jauniešu garantijas izglītības programmas .......................................................................................21 

2.4. Darba vidē balstītu mācību ieviešana profesionālajā izglītībā un nozaru ekspertu padomju lomas 

stiprināšana ..............................................................................................................................................22 

3. Vispārējās izglītības iestāžu institucionālais tīkls ..................................................................................23 

4. Aktualitātes pedagogu un pieaugušo izglītības jomā .............................................................................29 

4.1. Pedagogu darba samaksas modelis ...................................................................................................29 

4.2. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi ............................................................30 

4.3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma ...................................................34 

4.4. Pieaugušo izglītība ..........................................................................................................................34 

4.5. Atbalsts latviešu valodas apguvei mūžizglītībā ..............................................................................36 

5. Iekļaujošās, t.sk. speciālās, izglītības sistēmas pilnveide .......................................................................36 

5.1. Speciālās izglītības attīstība ..............................................................................................................36 

5.2. Nepilngadīgi patvēruma meklētāji ...................................................................................................38 

5.3. Romu izglītība ..................................................................................................................................38 

5.4. Latvijas līdzdalība starptautiskajos pasākumos ................................................................................38 

6. Pasākumi izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei ................................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2016./2017.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā 

 

Materiālu sagatavojis Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments; 2016.gada augusts 

 14 

 

1. Izglītības satura attīstība vispārējā izglītībā 

1.1. Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrāde un aprobācijas uzsākšana 

 Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam 1.1.rīcības virziena Uz zināšanu 

sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, inovācijas un veselīgu dzīvesveidu veicinoša 

izglītības satura pilnveide ietvaros 2016./2017.mācību gadā plānots uzsākt Eiropas Savienības 

struktūrfondu 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās 

izglītības saturu” 1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

aprobācija” īstenošanu (īstenotājs – Valsts izglītības satura centrs), izstrādājot kompetenču pieejā 

balstītu vispārējās izglītības mācību saturu un vienlaikus līdz 2018.gada augustam arī normatīvo 

regulējumu (pirmsskolas vadlīniju un valsts izglītības standartu pamatizglītībā un vispārējā 

izglītībā). Pasākuma ietvaros plānota mācību satura aprobācija 80 izglītības iestādēs, kompetenču 

pieejā balstīta mācību satura īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu, tostarp daļas arī digitālā 

formātā, izveide, kā arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, t.sk. iekļaujošās izglītības 

nodrošināšanai. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu 

plānots uzsākt no 2018.gada 1.septembra. 

 2016./2017.mācību gadā turpinās 2015.gada 1.septembrī uzsāktā datorikas mācību satura 

aprobācija, kur 153 izglītības iestādēs plānots paplašināt iesaistīto mērķgrupu loku, aptverot 1., 2., 

4., 5. un 7., 8.klases izglītojamos un viņu pedagogus. Tiks turpināta dažādu datorikas mācību 

satura apguves modeļu (mācot datorikas mācību saturu integrēti, kā atsevišķu mācību priekšmetu, 

kā fakultatīvu nodarbību vai interešu izglītības programmu) aprobācija sākumskolas posmā. Pēc 

aprobācijā iesaistīto pedagogu ieteikumiem tiks pilnveidots mācību satura metodiskais 

nodrošinājums, ar starptautiskās kompānijas Accenture Latvija atbalstu veidoti jauni mācību un 

metodiskie materiāli 2., 5. un 8.klasei, veikta aprobācijā iesaistīto aptauja, organizēti semināri 

pedagogiem. 

2016.gada septembrī Valsts izglītības satura centra mājaslapā Vispārējās izglītības sadaļā 

“Veselība un drošība” tiks publiskota diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības 

noteikumiem 4. un 8.klasei rezultātu analīze un ieteikumi ceļu satiksmes drošības jautājumu 

apguvei šajā vecumposmā un sadaļā “Pirmsskola un sākumskola” tiks publiskoti metodiskie 

materiāli pirmsskolas mācību programmu īstenošanai, kuros aktualizēta arī latviešu valodas un 

agrīnās lasītprasmes apguve, ceļu satiksmes drošības jautājumi pirmsskolā un sākumskolā. 

2017.gada pavasarī plānots turpināt sadarbību ar Valsts darba inspekciju un organizēt seminārus 

pedagogiem par veselīgu un drošu vidi. 

2015.gadā veikto Izglītības likuma grozījumu kontekstā ir pieņemti Ministru kabineta 

2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, kas: 

 nosaka izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas, vadlīnijas 

izglītības iestādēs (izņemot augstskolas); 

 reglamentē Latvijas valsts simbolu – valsts karoga, valsts himnas un valsts ģerboņa – 

lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos; 

 reglamentē pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs; 

 nosaka kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un 

materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība izglītojamā tikumiskās attīstības 

nodrošināšanai; 

 nosaka kritērijus informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību 

un audzināšanas metožu izvērtēšanai; 

Minētajos Ministru kabineta noteikumos definēti izglītojamo audzināšanas mērķi un 

uzdevumi, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Latvijas 

Republikas Satversmē ietvertās un aizsargātās vērtības – dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, 
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laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts. Vērtību apliecināšanai un 

īstenošanai dzīvē gan mācību, gan audzināšanas procesā kā būtiskākie izkopjamie un 

praktizējamie tikumi noteikti atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, 

mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance. 

Normatīvajā regulējumā ir iekļauti izglītības iestādes un pedagoga darbības principi 

audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā, uzsverot pedagoga profesionālo neatkarību un 

atbildību par mācību un audzināšanas darbā izmantojamo informācijas, mācību līdzekļu un metožu 

izvēli, tostarp dāvinājumiem, kā arī pedagoga objektivitāti, kas nosaka aģitāciju neveikšanu, 

politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošanu. 

1.2. Valsts pārbaudījumu sistēma 

 2016.gada 3.maijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.269 “Noteikumi par 

valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā”, kas nosaka valsts pārbaudes 

darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās 

pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

(http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-

macibu-gada). 

 

 Nodrošinot Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gada 3.1. rīcības virzienā 

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide ietverto pasākumu īstenošanu, 

2015./2016.mācību gadā tika nodrošināta 8.klases matemātikas, 9.klases dabaszinātņu, kā arī 10. 

un 11.klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu norise. Ir apkopoti rezultāti un veikta 

rezultātu analīze, kā arī izstrādāti metodiskie ieteikumi, kas pieejami Valsts izglītības satura centra 

mājaslapā (http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat.shtml). 

 

 2016.gada septembrī tiks veikta matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu kvalitatīvā 

analīze, lai noteiktu, kādas prasmes matemātikā ir apgūtas nepietiekami, un sniegtu metodiskos 

ieteikumus skolotājiem mācību darba pilnveidošanai. Ar analīzes rezultātiem un metodiskajiem 

ieteikumiem 2016.gada oktobrī tiks iepazīstināti matemātikas skolotāji metodiskās apvienības 

sanāksmē. Materiālu plānots publiskot arī  Valsts izglītības satura centra mājaslapā. 

 

 Metodiskie materiāli par valsts pārbaudījumiem: 

 “Centralizētais eksāmens latviešu valodā 2014./2015.mācību gadā: rezultātu analīze un 

metodiskie ieteikumi” 

(http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ce_latval_anali

ze.pdf). 

 “Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3. un 

6.klasei (2014 – 2016): rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi” 

(http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2016_ddarbs_lv2_3_6

kl_analize.pdf). 

 Metodiskais materiāls (video) par latviešu valodas 9.klases eksāmena mutvārdu daļu, lai 

pilnveidotu izglītojamo runātprasmi, veidojot dialogu un piedaloties diskusijās. Izveidotais 

materiāla tiks publiskots Valsts izglītības satura centra mājaslapā 2016.gada oktobrī. 

 

Izglītības kvalitātes paaugstināšanas STEM mācību priekšmetos kontekstā 

2016./2017.mācību gadā plānoti: 

 diagnosticējošie darbi matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 

11.klasei (norises laiks: 2017.gada februāris – marts); 

 diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasei (norises laiks: 2016.gada septembris), 

sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv paredzēts nodrošināt iespēju skolēniem veikt šo darbu 

tiešsaistē; 

http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada
http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat.shtml
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ce_latval_analize.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ce_latval_analize.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2016_ddarbs_lv2_3_6kl_analize.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2016_ddarbs_lv2_3_6kl_analize.pdf
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 centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena 12.klases 

skolēniem otrais pilotprojekts (norises laiks: visu eksāmenu nodrošināšana vienlaicīgi 

2017.gada 12.aprīlī). 

  

 Līdztekus iepriekš minētajam 2016./2017.mācību gadā 3. un 6.klases diagnosticējošo 

darbu norise plānota 2017.gada februārī – martā, visu svešvalodu centralizētā eksāmena 

norise – 2017.gada martā un centralizēto eksāmenu un eksāmenu par pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības apguvi norise plānota 2017.gada maijā – jūnijā. 

1.3. Atbalsts latviešu valodas apguvei vispārējā izglītībā 

Latviešu valodas aģentūras sagatavotie mācību līdzekļi: 

„Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. - 9.klase”  
2016.gadā pabeigti visi jaunās sērijas mācību grāmatu un darba burtnīcu komplekti, 

skolotāju grāmatas un interaktīvie mācību palīglīdzekļi 1., 2., 5. un 6.klasei pieejami vietnē 

http://maciunmacies.valoda.lv/. Interaktīvā mācību palīglīdzekļa „Latviešu valoda 

mazākumtautību skolā. 3.klase” digitalizācija tiks pabeigta 2017.gadā. 

 

 

Valodas apguves metodika: 

 

Rakstu krājums „CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: 

paradigmas maiņa” Atb. red. S. Lazdiņa, Rīga : LVA, 2015. Krājuma mērķis ir 

iepazīstināt plašāku sabiedrību ar mācību satura un valodas integrētu pieeju jeb 

CLIL kā svarīgu mūsdienu izglītības procesa sastāvdaļu valodu prasmju 

pilnveidei. 

 

Monogrāfija „Lingvodidaktika. Latviešu valoda 1.-6.klasei” Z. Anspoka,S. 

Tūbele, Rīga : LVA, 2015. Monogrāfijā apskatīti dažādi teorētiski jautājumi un 

jaunākās atziņas, kā arī piedāvāti praktiski ieteikumi gan programmu un 

tematisko plānu veidošanai, gan mācību līdzekļu un citu resursu izvēlei. 

 

2015.gadā Latviešu valodas aģentūra turpina zinātniski metodiskā 

izdevuma „Tagad” izveidi un izdošanu. Žurnāla „Tagad” jaunākais devītais 

izdevums ir veltīts valodas dzīves sarežģītākajai un pilnīgākajai izpausmei – 

literatūrai un ceļam uz to – lasīšanai. Žurnāls piedāvā lasītājiem šos jautājumus 

apzināt un izzināt trejos lokos: kulturoloģiskā un literatūrteorētiskā skatījumā, 

kas koncentrējas uz lasīšanu un lasītāju; lasīšanas prasmē un tehnikā; jaunākās 

literatūras piedāvātajos lasītāja pieredzes izaicinājumos. Pieejams: 

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Par_latviesu_valodas_apguvi/Tagad_9_15.pdf 

http://maciunmacies.valoda.lv/
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Par_latviesu_valodas_apguvi/Tagad_9_15.pdf
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1.4. Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai 

Īstenojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 2.3.rīcības virzienā Ārpus 

formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem paplašināšana ietvertos 

uzdevumus un tādējādi nodrošinot tam pakārtoto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju (2017.gadā 71% 

izglītojamo iesaistīti neformālās un interešu izglītības aktivitātēs) izpildi, 2016./2017.mācību gadā 

plānota Eiropas Savienības struktūrfondu 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu 

vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (īstenotājs – 

Valsts izglītības satura centrs)  uzsākšana ar tam pakārtotiem diviem pasākumiem: 

 1.pasākums ”Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai 

izglītojamo talantu attīstībai” (SAM 8.3.2.1.). Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt 

2017.gada I ceturksnī, pirmajā projekta gadā nodrošinot atbalstu izglītojamo pētnieciskajai 

darbībai un dalībai valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, 

starptautiskajās skolēnu zinātnes izstādēs un konkursos. Plānots arī veikt iepirkumu 

metodiskā materiāla izstrādei, kas palīdzēs skolotājiem atpazīt talantīgus izglītojamos un 

nodrošināt atbalstu talantu izkopšanai; 

 2.pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (SAM 8.3.2.2.). 

Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt 2017.gada I ceturksnī, paredzot atbalstu pašvaldībām 

tāda pasākumu plāna izstrādē, kas ietvers ilgtermiņa risinājumus skolēnu individuālo  

kompetenču attīstības atbalstam. 

1.5. Aktualitātes interešu izglītības organizēšanā 

2016./2017.mācību gadā Eiropas Savienības struktūrfondu 8.3.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros uzsāktajās aktivitātēs 

2017.gadā plānoti pasākumi gan izglītojamo talantu un spēju attīstībai, gan individuālam darbam 

bērniem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām, gan ārpusstundu 

pasākumiem/neformālajai izglītībai, t.sk. jaunu interešu izglītības programmu īstenošanai šādās 

jomās: STEM jomā; tehniskās jaunrades un vides izglītības jomā, valodas jomā, t.sk. valsts valodas 

apguves veicināšanā mazākumtautībām; kultūrizglītībā un radošajās industrijās; multidisciplinārās 

programmās, kā arī sporta un veselības jomā. 

Sekmējot skolēnu patriotismu, vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās 

kopienas un valsts dzīvē, Valsts izglītības satura centrs 2016./2017.mācību gadā plāno: 

 uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un 

jaunietim līdzdalības iespējas un plānojot un īstenojot aktivitātes ilgtermiņā (2017.–

2021.gads). Izglītības iestādes ir aicinātas izmantot Kultūras ministrijas mājas lapā 

(http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kultura_skoleniem.html) pieejamo informācijas 

apkopojumu par kultūras iestāžu piedāvājumu bērniem un jauniešiem; 

 organizēt 30 valsts nozīmes pasākumus interešu izglītībā, no kuriem nozīmīgākie būs: 

 VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls (norises laiks: 2017.gada 

4.–6.maijs, Rīga). 

 V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi” 

(norises laiks: 2017.gada 1.–2.jūnijs, Bauska). 

 III Latvijas izglītības iestāžu jaukto koru salidojums (norises laiks: 2017.gada 

20.maijs). 

1.6. Pasākumi izglītības pieejamības nodrošināšanai un agrīnas skolas pamešanas riska 

mazināšanai 

Īstenojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 2.2.rīcības virzienā 

Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana ietvertos uzdevumus 

un tādējādi nodrošinot tam pakārtoto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju (2017.gadā skolu 

nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem 

samazinājies un veido 10,2 %) izpildi, 2016./2017.mācību gadā plānots uzsākt Eiropas Savienības 

struktūrfondu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kultura_skoleniem.html
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īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanu (īstenotājs – Izglītības kvalitātes 

valsts dienests). Tostarp 2017.gadā plānots izstrādāt vadlīnijas priekšlaicīgas mācību pamešanas 

risku identificēšanai un novēršanai, ieteikumus izglītojamo konsultēšanai, piedāvāt profesionālās 

kompetences pilnveides programmas pedagogiem, bet no 2017.gada 1.septembra uzsākt atbalsta 

programmas īstenošanu 5.–12.klases skolēniem vispārējās izglītības iestādēs un 1.–4.kursa 

audzēkņiem profesionālās izglītības iestādēs, attiecīgi nodrošinot tiem, kuriem tas ir nepieciešams, 

papildu konsultācijas, kā arī kompensējot izdevumus ceļam, dienesta viesnīcai vai internetam, 

nodrošinot brīvpusdienas. 

2016./2017.mācību gada sākumā izglītības iestādēm būs pieejams Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta sagatavotais ziņojums par otrgadniecības iemesliem, izglītības iestāžu rīcību 

otrgadniecības novēršanai un atbalsta pasākumiem otrgadniekiem, pastāvošajām problēmām un to 

iespējamo risinājumu. 

2016.gada 29.jūnijā ir apstiprināti un stājušies spēkā jauni Ministru kabineta 2016.gada 

21.jūnija noteikumi Nr.388 “Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības 

iestādē” (http://likumi.lv/ta/id/283098-kartiba-kada-bernu-ievieto-socialas-korekcijas-izglitibas-

iestade). Tie izstrādāti, lai mazinātu administratīvo slogu, un atšķirībā no iepriekšējā normatīvā 

regulējuma paredz pašvaldībām tiesības, pamatojoties uz tiesas lēmumu, bez Izglītības un zinātnes 

ministrijas norīkojuma pašām patstāvīgi ievietot izglītojamo sociālās korekcijas izglītības iestādē. 

Tādējādi pašvaldībai pirms izglītojamā ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē vairs 

nevajadzēs iesniegt dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā, bet iesniedzamo dokumentu 

kopumu tiešā veidā varēs nodot iestādei vienlaikus ar izglītojamā nogādāšanu uz to. 

1.7. Jauniešu karjeras izvēles un karjeras attīstības atbalsta pasākumi 

 Īstenojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 2.1.rīcības virzienā 

Karjeras izglītības sistēmas attīstība un pakalpojumu pieejamība ietvertos uzdevumus un tādējādi 

nodrošinot tam pakārtoto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju (2017.gadā kopējais izglītības iestāžu 

skaits, kurās pieejami karjeras izglītības pakalpojumi, ir 262 izglītības iestādes) izpildi, Valsts 

izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, pašvaldību apvienībām un to 

izglītības pārvaldēm 2016.gada 4.ceturksnī uzsāks Eiropas Sociālā un Kohēzijas fonda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta 

īstenošanu.  

 Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir izglītojamie valsts un pašvaldību dibinātajās vispārējās 

(tai skaitā speciālajās) un profesionālās izglītības iestādēs (izmēģinājumskolās). Projekta ietvaros 

328 izmēģinājumskolu izglītojamajiem tiks nodrošināti sistemātiski, mācību procesā integrēti 

karjeras izglītības pasākumi skolēnu karjeras vadības prasmju apguvei (savu interešu un spēju 

apzināšanai saistībā ar tālākas izglītības un karjeras virziena izvēli), lai sekmētu veiksmīgāku 

pāreju no izglītības uz darba tirgu. Tiks organizēti papildizglītības pasākumi izmēģinājumskolu 

pedagogiem karjeras konsultantiem un izglītības iestāžu vadītājiem (vismaz 626 dalībnieki). 

 Projekta ietvaros tiks izstrādāti jauni metodiskie materiāli skolēnu un karjeras atbalsta 

speciālistu vajadzībām un uzlabotas informācijas meklēšanas funkcijas esošajos e-informācijas 

resursos par izglītību un darba pasauli. 

 Projekta ietvaros 2017.gada aprīlī tiks organizēts nacionālais profesionālās meistarības 

konkurss “Jaunais profesionālis”, kura norises laikā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 

sacentīsies par labākā nosaukumu 20 profesijās, bet vispārējās izglītības iestāžu skolēniem, 

konkursa apmeklētājiem, tiks piedāvāti daudzveidīgi pasākumi profesiju iepazīšanai. Savukārt 

iepriekšējo gadu nacionālo konkursu 10 profesiju laureātiem, pēc papildus profesionālās 

pilnveides un atlases, tiks nodrošināta iespēja piedalīties Eiropas mēroga konkursā Euroskills 

2016, kas notiks Zviedrijā, Gēteborgā 2016.gada decembrī. 

 2017.gada aprīlī plānots organizēt arī nacionālo profesionālās meistarības konkursus 

(aptuveni 20 profesijās), lai atlasītu potenciālos konkursantus dalībai vismaz astoņās profesijās 

starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2017 Abu Dabi (AAE). 

http://likumi.lv/ta/id/283098-kartiba-kada-bernu-ievieto-socialas-korekcijas-izglitibas-iestade
http://likumi.lv/ta/id/283098-kartiba-kada-bernu-ievieto-socialas-korekcijas-izglitibas-iestade
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 Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar nozaru uzņēmumiem turpinās semināru 

ciklu nozaru specifikas, attīstības un tajā nodarbināto profesiju iepazīšanai, lai sniegtu atbalstu 

pedagogiem un karjeras atbalsta speciālistiem karjeras izglītības satura integrēšanai mācību 

procesā. 

 Euroguidance programma turpinās apkopot, veidot un izplatīt informāciju par metodēm 

un līdzekļiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai mūža garumā karjeras speciālistu 

vajadzībām, izstrādājot publikācijas drukātā un e-formā, kā arī organizējot informatīvos un mācību 

seminārus pedagogiem, karjeras konsultantiem, studentiem maģistrantiem u.c. mērķa grupām par 

karjeras atbalsta aktualitātēm, kā arī popularizējot mobilitāti Eiropā kā izglītības un karjeras 

attīstības iespēju karjeras attīstības atbalsta speciālistiem un viņu klientiem. 

  

2. Izglītības satura attīstība profesionālajā izglītībā 

2.1. Izglītības satura reformu turpināšana 

 Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam rīcības virzienā 1.1. Uz 

zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, inovāciju un veselīga dzīvesveida 

veicinoša izglītības satura pilnveide ietvertajiem pasākumiem profesionālajā izglītībā 

2016./2017.mācību gadā plānots turpināt uzsāktās reformas profesionālas izglītības jomā, lai 

sasniegtu galveno mērķi – izveidotu patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru 

attīstības vajadzībām atbilstošu un duālās izglītības pieeju attīstošu profesionālās izglītības satura 

sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot 

profesionālās izglītības saturu atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai. 

 Mērķa sasniegšanas kontekstā plānots uzsākt divus Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektus: 

 Specifiskais atbalsta mērķis 8.5.2.“Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” (īstenotājs – Valsts izglītības satura centrs, 

sadarbības partnera statusā plānota arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta iesaiste). 

Atbalstāmās darbības vērstas uz nozares kvalifikācijas sistēmas pilnveidi, veicot nozaru 

izpēti un nozares kvalifikācijas struktūras izstrādi, profesiju standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību izstrādi, modulāro profesionālās izglītības pamatprogrammu un 

profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi atbilstoši Eiropas/Latvijas 

kvalifikācijas ietvarstruktūrai un mainīgajām darba tirgus prasībām. Atbalsts paredzēts arī 

mācību līdzekļu izstrāde, tai skaitā digitālo mācību līdzekļu, tostarp simulāciju un 

metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu sagatavošana darba vidē balstītas 

profesionālās izglītības organizēšanai. 

 Specifiskais atbalsta mērķis 8.5.3.“Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu 

pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” (īstenotājs – 

Valsts izglītības satura centrs, sadarbības partnera statusā plānota arī Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta iesaiste), kuru plānots uzsākt 2016.gada 4.ceturksnī. Pirmajā projekta gadā 

plānota profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvju profesionālās 

kompetences pilnveide efektīvas skolu pārvaldības nodrošināšanā, pedagogu vispārējo 

pamatprasmju un profesionālo prasmju pilnveide, kā arī darbības programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes “Nozaru 

kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” ietvaros 

izstrādātā mācību satura aprobācija. 
 

2016.gada 8.martā Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus 2000.gada 27.jūnija 

Ministru kabineta noteikumos Nr.211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības 

standartu un valsts arodizglītības standartu” (http://likumi.lv/doc.php?id=8533), kas stājas 

spēkā 2016.gada 1.septembrī. 

Sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju un Latvijas Ķīmijas un 

farmācijas uzņēmēju asociāciju noteikumos aktualizēta eksakto mācību priekšmetu (matemātika, 

fizika, ķīmija, dabaszinības) apguve profesionālās izglītības programmās, lai uzlabotu izglītojamo 

http://likumi.lv/doc.php?id=8533
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eksakto zināšanu līmeni un nodrošinātu tehnisko profesiju sekmīgu apguvi. Tas nozīmē, ka 

paralēli  vispārizglītojošo priekšmetu humanitārajam virzienam  tiek piedāvāts profesijām ar 

tehniski orientētiem sasniedzamajiem rezultātiem ieviest vispārizglītojošo priekšmetu tehnisko 

virzienu. 

Noteikumos tiek noteikts mācību saturā obligāti apgūstamais veselības izglītības saturs un 

apjoms stundās visās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot obligātā veselības izglītības 

kursa ieviešanu no 2016./2017. mācību gada mācību kursa “Sabiedrība un cilvēkdrošība” ietvaros. 

Profesionālās vidējās izglītības programmās tiek noteiktas 24 mācību stundas un arodizglītības 

programmās 20 mācību stundas veselības izglītībai. Līdz ar to šī vienotā mācību kursa 

“Sabiedrības un cilvēka drošība” ietvaros tiktu nodrošināta darba aizsardzības, pirmās palīdzības, 

ugunsdrošības, elektrodrošības, civilās aizsardzības, vides aizsardzības un veselības izglītības 

tēmu sistēmiska apguve. 

Noteikumos tiek novērsta pretruna starp vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanu vispārējā 

vidējā un profesionālajā vidējā izglītībā. Veicot grozījumus, tiek nodrošināta vienota pieeja 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeniem, nosakot trīs centralizētos eksāmenus – latviešu 

valodā, vienā svešvalodā un matemātikā un vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, 

atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam. 

Noteikumos tiek ņemts vērā Kultūras ministrijas ierosinājums, ka profesionālās vidējās 

mūzikas, mākslas, dejas un dizaina jomas izglītības programmas, kuras atbilst izglītības tematiskai 

jomai “Mākslas” (turpmāk – kultūrizglītība), un kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības 

ieguves, īstenojamas vismaz 3120 stundu apjomā ar izglītības programmas īstenošanas ilgumu 

vismaz 2 gadi. Nosakot vienotu profesionālās vidējās kultūrizglītības programmu īstenošanas 

apjomu un ilgumu, tiks nodrošināta profesionālās kultūrizglītības programmu kvalitāte un mērķu 

sasniegšana - atbilstība darba tirgus prasībām un absolventu konkurētspēja, kā arī vienlīdzīga 

pieeja visām izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās vidējās kultūrizglītības programmas, 

ņemot vērā šo programmu specifiku un to, ka tajās vienlaikus jāapgūst gan augsta līmeņa tehniskā 

izpildījuma, gan mākslinieciskās prasmes. 

 Veikti grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējos noteikumos “Grozījumi 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra iekšējos noteikumos Nr.22 “Profesionālās 

izglītības programmu izstrādes kārtība””, paredzot, ka izglītības iestādes, kurām līdz 2016.gada 

1.septembrim piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, tai skaitā valsts 

kapitālsabiedrības, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, ar 

2016./2017.mācību gadu uzsāk Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes “Nozaru kvalifikāciju 

sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projekta ietvaros izstrādāto 

modulāro profesionālās izglītības programmu aprobāciju profesionālo kvalifikāciju ieguvei pēc 

izvēles (vismaz divām profesionālajām kvalifikācijām). Savukārt ar 2017./2018.mācību gadu 

plānots uzsāk visu Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes “Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projekta ietvaros izstrādāto modulāro profesionālās 

izglītības programmu īstenošanu atbilstoši izglītības iestādes nolikumā noteiktajai izglītības 

tematiskajai jomai. 

 

2016.gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsāka īstenot projektu „EQAVET (Eiropas 

kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā) ietvarstruktūra un 

pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā”, kurš ilgs līdz 

2017.gada 31.martam. Tā ietvaros ir plānots izstrādāt rekomendācijas EQAVET indikatoru 

ieviešanai un atbalsta materiālus, kā arī organizēt pasākumus izglītības iestāžu vadītājiem. 

Kopīgi ar sadarbības un sociālajiem partneriem (Latvijas Darba devēju konfederāciju, 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Izglītības un zinātnes ministriju, Nodarbinātības valsts 

aģentūru, Valsts ieņēmumu dienestu, Profesionālās izglītības biedrību, nozaru ekspertu padomēm, 
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izglītības iestādēm) notikušas diskusijas par indikatoriem un to piemērošanu Latvijas izglītības 

sistēmā. 

Jau 2015.gadā Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projekta1 ietvaros tika izveidoti 

metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai, kuros 

iekļauti atbalsta materiāli izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai, t.sk. saistībā 

ar EQAVET indikatoriem un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju 

ieviešanu. Savukārt, sākot ar 2016. gadu, izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības 

programmas (izņemot profesionālās ievirzes un profesionālās pilnveides izglītības programmas), 

savos pašnovērtējuma ziņojumos norāda atbilstošu informāciju par EQAVET indikatoriem. 

2016.gada 7.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu 

projekts “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības 

likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē 

valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo 

darbību”, kurā iekļauti EQAVET indikatori un paredzēts, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests 

izvērtēs tā rīcībā esošo informāciju par vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības 

iestāžu darbības rezultātiem un to dinamiku indikatoros. Minētajā noteikumu projektā ir precizēta 

arī izglītības iestāžu akreditācijas norise, t.sk. no 2017.gada 1.janvāra paredzot uzsākt izglītības 

iestāžu vadītāju vērtēšanu, savukārt no 2018.gada 1.janvāra pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

vērtēšanu. 

2.2. Valsts pārbaudījumu sistēma 

Valsts izglītības satura centra mājaslapā 

http://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/saturs.shtml pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu 

projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 

kvalitātes paaugstināšana” ietvaros izstrādātie profesionālās kvalifikācijas eksāmenu materiāli. 

Savukārt Valsts izglītības satura centra elektroniskajā saziņas vidē reģistrētajiem lietotājiem 

pieejami arī ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi saistītie metodiskie un atbalsta 

materiāli. 

Ministru kabinetā 2016.gada 26.aprīlī apstiprināti noteikumi Nr.263 “Profesionālo 

kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeni”, kuri stāsies spēkā 2016.gada 1.septembrī. Minētais normatīvais regulējums aizstās 

2013.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.1412 ar tādu pašu nosaukumu, tādējādi 

aktualizējot profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstamas vairāk nekā vienā izglītības 

iestādē. 

2.3. Jauniešu garantijas izglītības programmas 

Valsts izglītības attīstības aģentūra īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības 

ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001). 

2016.gada vasaras mēnešos sākusies uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās 

izglītības programmās, kurās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (uz uzņemšanas brīdi) ar 

pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību ir iespēja bez maksas gada vai pusotra 

gada laikā iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Mācības 2016.gada 1.septembrī piedāvā uzsākt 

37 profesionālās izglītības iestādes un koledžas, piedāvājot apgūt vairāk nekā 50 dažādas 

profesijas. 

                                           
1 Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekts „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 

apakšaktivitātes „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ieviešana 
profesionālajā izglītībā Latvijā”; Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001 

http://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/saturs.shtml
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Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši, kuri strādā algotu darbu vai ir 

pašnodarbināti. Pieteikties mācībām var arī tie jaunieši, kas mācās vakarskolā, iegūst vidējo 

izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās. 

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 

70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēknim tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas 

dzīvošana dienesta viesnīcā, karjeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver arī 15 nedēļu ilgu 

kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti 

nepieciešams. 

Atsevišķās Jauniešu garantijas mācību programmās tiek īstenotas darba vidē balstītas 

mācības. Tas ir mācību modelis, kurā jaunietis vairāk nekā pusi mācību laika pavada reālā darba 

vidē pie darba devēja, nevis skolas solā. 

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 

un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta. 

Līdz 2016.gada maijam projekta ietvaros profesionālo kvalifikāciju jau ieguvuši 2084 

jaunieši, mācības turpina 2259 izglītojamie. 

Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā 

http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/, 

savukārt pilns profesiju saraksts pieejams nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv. 

Dokumenti jāiesniedz izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē. 

2.4. Darba vidē balstītu mācību ieviešana profesionālajā izglītībā un nozaru ekspertu 

padomju lomas stiprināšana 

2015.gada maijā pieņemtie grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredzēja 

nepieciešamību izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kuri precīzi noteiktu darba devēju un 

sociālo partneru iesaisti darba vidē balstītu mācību īstenošanā un nozaru ekspertu padomju 

pienākumus, koordinējot un veicinot komersantu sadarbību ar izglītības iestādēm un nodrošinot 

profesionālās izglītības atbilstību aktuālajām darba tirgus prasībām. Latvijā sekmīgi darbojas jau 

12 nozaru ekspertu padomes. 

2016.gada 15.jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprināti vairāki nozīmīgi dokumenti, kuri 

nosaka, kā organizējamas un īstenojamas darba vidē balstītas mācības. To mērķis ir veidot 

konkurētspējīgu profesionālās izglītības sistēmu, tuvinot to darba videi un attīstot jauniešiem 

nepieciešamās kompetences un prasmes, un palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

skaitu, kuri apgūst darba vidē balstītas mācības un izmanto mācību prakses iespējas pie darba 

devēja. 

Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 “Kārtība, kādā organizē un 

īsteno darba vidē balstītas mācības” (http://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-

isteno-darba-vide-balstitas-macibas) noteikti uzdevumi un prasības gan izglītības iestādei, gan 

uzņēmumam, kas īsteno darba vidē balstītas mācības, gan nozaru ekspertu padomei. Izglītības 

iestāde sadarbībā ar uzņēmumu izstrādā un apstiprina katram izglītojamajam individuālo plānu, 

izvērtē uzņēmuma atbilstību, nodrošina mācību līguma noslēgšanu. Nozaru ekspertu padome 

popularizē darba vidē balstītas mācības, apzina un izvērtē darba vidē balstīto mācību īstenošanā 

ieinteresētos uzņēmumus, konsultē jauniešus darba vidē balstītu mācību īstenošanas jautājumos, 

sniedz priekšlikumus sistēmas pilnveidei. Savukārt komersantiem ir noteiktas prasības, kas 

saistošas par darba vidē balstītas prakses nodrošināšanu uzņēmumā atbildīgai personai. 

Ar Ministru kabineta protokollēmumu Finanšu ministrijai uzdots sagatavot un finanšu 

ministram līdz 2016.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus 

likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredzētu paplašināt ar iedzīvotāju ienākuma 

nodokli neapliekamos ienākumus ar stipendijām, ko izglītojamajam darba vidē balstītu mācību 

ietvaros izmaksā komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziska persona, kura reģistrēta kā 

saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, tajā skaitā zemnieku vai zvejnieku 

saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji, vienlaikus iestrādājot regulējumu, kas mazina 

iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas. 

http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/
http://www.niid.lv/
http://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas
http://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas
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Vienlaikus uzsākts sadarbības projekts ar Starptautiskās darba organizācijas pārstāvjiem 

par darba vidē balstītu mācību attīstības jautājumiem Latvijā. 

2016.gada 15.jūlijā Ministru kabinetā apstiprināti noteikumi Nr.485 “Nozaru ekspertu 

padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība” 
(http://likumi.lv/ta/id/283737-nozaru-ekspertu-padomju-izveidosanas-darbibas-un-darbibas-

koordinacijas-kartiba), kuru izstrādes mērķis ir nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības 

un darbības koordinēšanas kārtības noteikšana, lai nodrošinātu padomju darbību ilgtermiņā. 

Turpinot profesionālās izglītības pievilcības un konkurētspējas stiprināšanu, piesaistot 

Eiropas Savienības fondu finansējumu, arī šajā plānošanas periodā profesionālās izglītības attīstībā 

tiks investēti nozīmīgi finanšu līdzekļi. Arī Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Padomē 2015.gada 

22.jūnijā pieņemtajā Rīgas deklarācijā par vidēja termiņa prioritātēm Eiropas Savienības 

profesionālajā izglītībā un mācībās kā viena no prioritātēm tika noteikta darba vidē balstītu mācību 

attīstība, iesaistot sociālos partnerus, uzņēmumus, uzņēmumus pārstāvošas organizācijas un 

profesionālās izglītības piedāvātājus, tādējādi veicinot arī inovācijas un uzņēmējdarbību. 

 

2016.gada 15.jūlijā Ministru kabinetā ir apstiprināti arī noteikumi Nr.483 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē 

balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi” 

(http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-

specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas), kas ļaus investēt darba 

vidē balstītu mācību un mācību prakšu uzņēmumu attīstībā gandrīz 22 miljonus eiro. 

Apstiprinot šo normatīvo regulējumu, ir noteikts tiesisks ietvars specifiskā atbalsta mērķa 

īstenošanai, lai palielinātu darba vidē balstītās mācībās iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu skaitu. Eiropas Savienības struktūrfondu projektu plānots uzsākt 2016.gada 4.ceturksnī, 

īstenojot to līdz 2023.gada III ceturksnim. Paredzams, ka, projektam noslēdzoties, darba vidē 

balstītās mācībās būs iesaistīti 3150 audzēkņi, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņi. Projektu īstenos Latvijas Darba devēju 

konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, kas īstenos darba vidē balstītas 

mācības, un komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nodrošinās darba vidē balstītu 

mācību un mācību prakšu īstenošanas vietas. 

3. Vispārējās izglītības iestāžu institucionālais tīkls 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, republikas pilsētas 

pašvaldības un novada pašvaldības, dibinot, reorganizējot un likvidējot vispārējās izglītības 

iestādes, savu lēmumu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Jautājums par saskaņojumu 

pašvaldības lēmumam par izglītības iestādes dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju tiek 

izskatīts, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, t.sk. 1) izglītības iestādes darba kvalitāti, 2) 

izglītības pieejamību – sākumskolas (1.–6.klase) posmā iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai, 3) 

transporta nodrošinājumu, 4) izglītības iestādes tīkla attīstības koncepciju novadā, 5) iesaistīto 

pušu (izglītojamo, pedagogu, vecāku) informētību un viedokli. 

Salīdzinoši pa gadiem Izglītības un zinātnes ministrijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

saskaņotie pašvaldību lēmumi par vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju un slēgšanu (t.sk. 

2017. un 2018.gadā):  

 

Izglītības 

iestāžu statuss 

2010. 

gads 

2011. 

gads 

2012. 

gads 

2013. 

gads 

2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016.gads 

(uz 15.08.2016.) 

Dibinātas 5 7 2 3 4 2 5  

http://likumi.lv/ta/id/283737-nozaru-ekspertu-padomju-izveidosanas-darbibas-un-darbibas-koordinacijas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/283737-nozaru-ekspertu-padomju-izveidosanas-darbibas-un-darbibas-koordinacijas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas
http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas
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Ventspils novada Zlēku 

pirmsskolas izglītības iestāde 

“Rūķītis” 

Tukuma novada pirmsskolas 

izglītības iestāde “Lotte” 

Mārupes novada pirmsskolas 

izglītības iestāde Rožu ielā 35 

Saldus vidusskola 

Laucesas pamatskola 

Reorganizētas 26 20 8 14 15 14  38 (skat. reorganizēto 

izglītības iestāžu tabulu) 

Slēgtas 10 12 8 2 4 15  8, t.sk. 2 izglītības iestādes no 

2017.gada 1.septembra (skat. 

likvidēto izglītības iestāžu 

tabulu) 

 

Reorganizētās izglītības iestādes 

Nr. 

p.k. 
Reorganizētā izglītības iestāde Dibinātājs 

Reorganizēšanas 

datums 

Izglītības iestādes 

nosaukums pēc 

reorganizācijas 

(rezultāts) 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot 

1. 
Ramatas sākumskola un 

Mazsalacas vidusskola 

reorganizētas apvienojot  

Mazsalacas 

novada 

pašvaldība 

01.06.2016. Mazsalacas vidusskola 

2. 

Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes 

Centra vidusskolas un Smiltenes 

Trīs pakalnu sākumskolas 

reorganizācija apvienojot 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. Smiltenes vidusskola 

3. 

Aizkraukles novada ģimnāzijas 

reorganizācija, apvienojot ar 

Aizkraukles 1.vidusskolu un 

Aizkraukles pilsētas sākumskolu 

Aizkraukles 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. 
Aizkraukles novada 

vidusskola 

4. Mākoņkalna pirmsskolas izglītības 

iestāde 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. 

Kaunatas pirmsskolas 

izglītības iestādes 

"Zvaniņš" Mākoņkalna 

struktūrvienība  

5. 

Alojas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auseklītis” ar 

struktūrvienību Vilzēnos 

(pievienojot Alojas Ausekļa 

vidusskolas, Ozolmuižas 

pamatskolas un Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības grupas) 

Alojas 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. 

Alojas novada 

pirmsskolas izglītības 

iestāde “Auseklītis” 

6. 
Baltinavas novada pirmsskolas 

izglītības iestāde (reorganizēta 

pievienojot Baltinavas vidusskolai) 

Baltinavas 

novada 

pašvaldība 

15.08.2016. Baltinavas vidusskola 
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7. 

Pirmsskolas izglītības iestāde 

“Cielaviņa” un tās filiāle Zilākalnā 

(reorganizētas pievienojot Jura 

Neikena Dikļu pamatskolai) 

Kocēnu 

novada 

pašvaldība 

31.08.2016. 
Jura Neikena Dikļu 

pamatskola 

8. Skujenes pamatskola (reorganizēta 

nododot Amatas novada pašvaldībai) 

Vecpiebalgas 

novada 

pašvaldība 

29.07.2016. Skujenes pamatskola 

9. 
Skujenes pamatskola un Sērmūkšu 

pamatskola (reorganizētas 

apvienojot) 

Amatas 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. 
Amatas novada Skujenes 

pamatskola 

10. 
Dauguļu internātpamatskola un 

Vaidavas internātpamatskola 

(reorganizētas apvienojot) 

Kocēnu 

novada 

pašvaldība 

31.08.2016. 
Ziemeļvidzemes 

internātpamatskola 

11. 
Madonas pilsētas 1.vidusskola un 

Madonas pilsētas 2.vidusskola 

(reorganizētas apvienojot) 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

31.07.2016. 
Madonas pilsētas 

vidusskola 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, 

mainot īstenoto izglītības pakāpi 

12. 
Ķemeru vidusskola 

Jūrmalas 

pilsētas 

 pašvaldība 

01.07.2016. Ķemeru pamatskola 

13. 
Lielupes vidusskola 

Jūrmalas 

pilsētas 

 pašvaldība 

01.07.2016. Lielupes pamatskola 

14. 
Mārcienas pamatskola 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

01.08.2016. Mārcienas sākumskola 

15. 
Priekuļu pamatskola 

Preiļu 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. Priekuļu sākumskola 

16. 
Vārkavas pamatskola 

Vārkavas 

novada 

pašvaldība 

31.08.2016. 

Vārkavas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Cimdiņš" 

17. 
Nīcgales pamatskola 

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. Nīcgales sākumskola 

18. 
Ezeres vidusskola 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. Ezeres pamatskola 

19. Ojāra Vācieša Gaujienas 

vidusskola 

Apes novada 

pašvaldība 
01.09.2016. 

Ojāra Vācieša Gaujienas 

pamatskola 

20. 
Svētes pamatskola (Glūdas filiāli 

nododot Glūdas pirmsskolas 

izglītības iestādei “Taurenītis”) 

Jelgavas 

novada 

pašvaldība 

01.09.2016. 

Glūdas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Taurenītis” 

21. 
Ventspils 5.vidusskola 

Ventspils 

pilsētas 

pašvaldība 

01.09.2016. 
Ventspils Pārventas 

pamatskola 

22. 
Līvbērzes vidusskola 

Jelgavas 

novada 

pašvaldība 

01.09.2017. Līvbērzes pamatskola 
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23. 
Īslīces vidusskola 

Bauskas 

novada 

pašvaldība 

31.08.2018. Īslīces pamatskola 

24. 
Uzvaras vidusskola  

Bauskas 

novada 

pašvaldība 

31.08.2018. Uzvaras pamatskola 

25. 
Striķu pamatskola 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

31.08.2017. Striķu sākumskola 

26. 
Staiceles vidusskola 

Alojas 

novada 

pašvaldība 

31.08.2018. Staiceles pamatskola 

27. 
Vidagas Sikšņu pamatskola 

Apes novada 

pašvaldība 
01.09.2017. Sikšņu sākumskola 

28. 
Trapenes pamatskola 

Apes novada 

pašvaldība 
01.09.2017. Trapenes sākumskola 

29. 
Ozolu pamatskola 

Valkas 

novada 

pašvaldība 

01.09.2017. Ozolu sākumskola 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, 

tās pievienojot citai izglītības iestādei 

30. 
Saldus 1.vidusskola 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

29.07.2016. 

Dibināta Saldus 

vidusskola 
31. 

Saldus 2.vidusskola 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

29.07.2016. 

32. 
Nīgrandes pamatskola (pievienojot 

Saldus novada pašvaldības Kalnu 

vidusskolai) 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

29.07.2016. 

Pievienota Saldus novada 

pašvaldības Kalnu 

vidusskolai 

33. 

Nīgrandes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Griezīte” (pievienojot 

Nīgrandes pirmsskolas izglītības 

iestādei “Straumīte”) 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

29.07.2016. 

Pievienota Nīgrandes 

pirmsskolas izglītības 

iestādei “Straumīte” 

34. 

Saldus 1.vidusskolas 

struktūrvienība “Sātiņu 

pamatskola” (izglītības programmu 

īstenošana nodota Saldus pirmsskolas 

izglītības iestādei “Sienāzītis”) 

Saldus 

novada 

pašvaldība 

01.08.2016. 

Izglītības programmu 

īstenošana nodota Saldus 

pirmsskolas izglītības 

iestādei “Sienāzītis” 

35. 
Tabores pamatskola 

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

31.08.2016. 

Dibināta Laucesas 

pamatskola 
36. 

Birznieku pamatskola 

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

31.08.2016. 

37. Skrudalienas pamatskola 

(pievienojot Silenes pamatskolai) 

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

31.08.2016. 
Pievienota Silenes 

pamatskolai 

38. Barkavas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde “Ābelīte” 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

01.06.2017. 
Pievienota Barkavas 

pamatskolai 
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Likvidētās izglītības iestādes, par kurām pašvaldības lēmums pieņemts 2015.gadā 

Nr. 

p.k. 

Izglītības iestādes Pašvaldība (lēmuma 

saskaņošanas ar IZM 

datums) 

Likvidēšanas 

datums 

1. Mārkalnes pamatskola 
Alūksnes novada 

pašvaldība, (02.06.2015.) 
31.08.2016. 

2. 
Auces pirmsskolas izglītības 

iestāde “Kāpēcītis” 

Auces novada pašvaldība 

(11.11.2015.) 
01.02.2016. 

3. Jūrkalnes pamatskola 
Ventspils novada 

pašvaldība (23.11.2015.) 
29.07.2016. 

 

Likvidētās izglītības iestādes, par kurām pašvaldības lēmums pieņemts 2016.gadā  

Nr. 

p.k. 

Izglītības iestādes Pašvaldība (lēmuma 

saskaņošanas ar IZM 

datums) 

Likvidēšanas 

datums 

1. Mežotnes internātvidusskola 
Bauskas novada dome 

(06.01.2016.) 
08.07.2016. 

2. Daukstes pamatskola 
Gulbenes novada dome 

(20.01.2016.) 
08.07.2016. 

3. Zlēku pamatskola 
Ventspils novada pašvaldība 

(20.01.2016.) 
15.08.2016. 

4. Kalnezeru Katoļu pamatskola 
Rēzeknes novada pašvaldība 

(24.03.2016.) 
19.08.2016. 

5. Kalniešu pamatskola 
Krāslavas novada pašvaldība 

(24.03.2016.) 
01.08.2016. 

6. Skaistas sākumskola 
Krāslavas novada pašvaldība 

(24.03.2016.) 
01.08.2016. 

 

 Pašvaldības pieņēmušas 3 lēmumus par pirmsskolas izglītības iestāžu dibināšanu un 2 

lēmumus par izglītības iestāžu dibināšanu (Saldus vidusskola un Laucesas pamatskola), 

apvienojot divas esošās izglītības iestādes. 

 Reorganizācijas rezultātā, 2016./2017.mācību gadu uzsākot,: 

 6 vidusskolas pārveidotas par pamatskolām; 

 3 pamatskolas pārveidotas par sākumskolām; 

 2 pamatskolas pārveidotas par pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 Saskaņots 21 pašvaldību lēmums par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot vai 

pievienojot citai izglītības iestādei, kopumā reorganizācijas procesā, 2016./2017.mācību 

gadu uzsākot, iesaistītas 39 izglītības iestādes (t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas, 

izglītības iestāžu filiāles, struktūrvienības). 

 2016./2017.mācību gadu uzsākot, pamatojoties uz 2015.gadā un 2016.gadā pašvaldību 

pieņemtajiem lēmumiem, 9 vispārējās izglītības iestādes vairs neturpina savu darbību 

(kopējais bērnu skaits izglītības iestādēs – 309). 

Izglītības iestāžu likvidācijas/reorganizācijas pamatojumi galvenokārt ir saistīti ar nelielo 

izglītojamo skaitu, kā arī ar neracionālu izglītības iestāžu telpu noslodzi un finanšu līdzekļu 

izlietojumu. 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.397 „Izglītības 

iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība” 

(http://likumi.lv/ta/id/275431-izglitibas-iestazu-un-citu-izglitibas-likuma-noteikto-instituciju-

registracijas-kartiba) ir noteikts reģistrēt tikai tās izglītības iestādes vai institūcijas, kas nodrošina 

telpu atbilstību higiēnas, drošības un būvēm noteiktajām prasībām. Savukārt 2016./2017.mācību 

gadā izglītības iestādēm būs saistoši Izglītības likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2016.gada 

1.jūnijā. Šajos grozījumos ar mērķi garantēt izglītojamo tiesības uz drošu vidi ir pastiprinātas 

prasības pret izglītības iestāžu telpām. 

Turpmāk Izglītības iestāžu reģistrā būs jāiekļauj ziņas par izglītības iestādes telpu platību, 

tehnisko aprīkojumu un to atbilstību būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. Pirms izglītības 

iestādes vai institūcijas reģistrācijas Izglītības kvalitātes valsts dienests rūpīgi izvērtēs iesniegumu 

un pievienotos apliecinājumus par telpu atbilstību būvniecības, higiēnas un drošības prasībām. Ja 

minētie apliecinājumi nebūs pievienoti, trūkstošā informācija tiks iegūta sadarbībā ar 

kompetentajām institūcijām (Veselības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

būvvaldes, kā arī pārbaudot informāciju Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā). Minētās 

prasības attieksies arī uz jau reģistrētām izglītības iestādēm un institūcijām, kas īsteno izglītības 

programmas, jo gadījumos, kad izglītības iestādei vai institūcijai jāmaina kādas reģistrā iekļautās 

ziņas, tai būs jāpārliecinās arī par telpu atbilstību normatīvajiem aktiem. 
 

 Lai veicinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību un resursu efektīvu izmantošanu, 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam kā viens no uzdevumiem minēts izglītības 

iestāžu  institucionālā tīkla sakārtošana, uzsverot, ka vispārējā vidējā izglītība (10.-12.klase) 

pamatā koncentrējama reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros. 2016.gada 1.septembrī 

stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 “Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības 

grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” ietvertā norma par 10.klases 

atvēršanu atbilstoši noteiktam skolēnu skaitam. Ietvertais regulējumam (12.punkts) nosaka 

aprēķinos pamatotu 10.klasē nepieciešamo minimālo skolēnu skaitu, uzņemot viņus vispārējās 

vidējās izglītības klātienes vai neklātienes programmās, lai ar pieejamajiem resursiem nodrošinātu 

kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas. Pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm un valsts 

augstskolu dibinātām vidējās izglītības iestādēm piedāvātas divas alternatīvas izglītojamo skaita 

noteikšanai vispārējās vidējās izglītības programmās: 1) noteikts kopējais izglītojamo skaits 

10.klasē; 2)  kopējais izglītojamo skaits 10.-12.klasē.   

Pieņemtais regulējums ir saistīts arī ar noteikumos noteiktajām prasībām par datu 

uzkrāšanu un aktualizāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, 19.punktā paredzot, ka pēc 

rīkojuma par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē attiecīgajā izglītības programmā izdošanas 

izglītības iestādes direktors nodrošina, ka informācija par 1.– 12.klases izglītojamo, kurš tiek 

uzņemts vispārējas izglītības programmā klātienes un neklātienes izglītības ieguves formā, tiek 

ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 20.augustam.  

  
2016.gada 15.jūlijā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības 

iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) 

finansēšanas kārtība”, kas stāsies spēkā 2016.gada 1.septembrī un kas internātskolu finansēšanas 

izmaiņu kontekstā paredz turpmāk no valsts budžeta finansēt tikai internātskolu pedagogu darba 

samaksu. Noteikumu 19.punkts paredz, ka esošā kārtība internātskolu uzturēšanas izmaksu 

segšanai no valsts budžeta tiks saglabāta līdz 2017.gada 31.decembrim.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktam pašvaldības autonomā funkcija 

ir nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, tai skaitā maznodrošināto ģimeņu 

bērniem. Attiecībā uz izglītības pieejamības nodrošināšanu tā būtu  izglītojamajam dotā iespēja 

apgūt obligāto pamatizglītības programmu tuvākajā  izglītības iestādē, kura atrodas attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ministrijā veiktā datu analīze liecina, ka bieži vien nelielā 

attālumā no internātskolas atrodas pašvaldības pamatskola vai vidusskola vai arī internātskolās 

izglītību iegūst izglītojamie no citām pašvaldībām, kurās pietiekamā līmenī attīstīts izglītības 

http://likumi.lv/ta/id/275431-izglitibas-iestazu-un-citu-izglitibas-likuma-noteikto-instituciju-registracijas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/275431-izglitibas-iestazu-un-citu-izglitibas-likuma-noteikto-instituciju-registracijas-kartiba
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iestāžu tīkls, lai sniegtu kvalitatīvu izglītības pakalpojumus ikkatram novadā deklarētajam bērnam.  

Lai nepieļautu situāciju, kad izglītojamie tiek segregēti pēc ģimenes materiālā stāvokļa vai 

sociālā statusa, un nodrošinātu vienlīdz kvalitatīva izglītība visiem izglītojamiem, 

2016./17.mācību gadā sadarbībā ar pašvaldībām plānots meklēt optimālākos risinājumus katras 

konkrētās internātskolas tālākai attīstībai. 

Īstenojot Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā ministru kabineta iecerēto darbību 

106.punktu Lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidosim 

ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes 

nodrošināšanā sociālā atbalsta sniegšanai,  Izglītības un zinātnes ministrijā 2016.gada septembrī 

darbu uzsāks starpinstitucionāla darba grupa (Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 

8.augusta rīkojums Nr.223), kurā savu pārstāvniecību nodrošinās Satiksmes ministrijas, Vides 

aizsardzības un reģionālās ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Nodarbinātības valsts 

aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji. Darba 

grupas uzdevumi ir izvērtēt vienošanās par pašvaldību savstarpējo norēķinu par iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem sistēmas modificēšanu un izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu 

tīkla salāgošanai ar transporta maršruta tīklu, tādējādi nodrošinot sākumskolas izglītības ieguvi 

iespējami tuvu dzīvesvietai, savukārt pamatizglītību un vidējo izglītību – konkurētspējīgā 

izglītības iestādē. Līdz 2017.gada 1.martam plānots sagatavot priekšlikumus kompleksam 

risinājumam, izstrādājot iespējamo “ideāla” izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura 

pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izglītības iestāžu tīkla izveides kritēriji un atbalsta pasākumi. 

 

Nodrošinot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam 1.3.rīcības virzienā 

21.gadsimtam atbilstīgas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana ietvertos 

pasākumus, sākot ar 2016./2017.mācību gadu tiek plānota atsevišķu projektu vai to daļu (objektu) 

izstrādes pabeigšana Eiropas Savienības struktūrfondu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, kur pašvaldības atbilstoši saskaņotajiem 

pašvaldību attīstības programmu investīciju plāniem sagatavos un iesniegs projektu iesniegumus 

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta idejām vai projektu konceptiem vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošanai un izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai reģionālajā līmenī. 

Savukārt Eiropas Savienības struktūrfondu 8.1.3.specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības  iestāžu skaitu” ietvaros 20 profesionālās izglītības 

iestādes saņems uzaicinājumu no 2016. gada septembra līdz novembrim iesniegt infrastruktūras 

modernizācijas projektus atbilstoši saskaņotajām izglītības iestāžu attīstības stratēģijām. Sākot ar 

2017.gadu, tiks uzsākta projektu īstenošana, pamatā veicot būvprojektu izstrādes, 

autoruzraudzības un būvekspertīzes iepirkumus un uzsākot būvprojektēšanu.  

4. Aktualitātes pedagogu un pieaugušo izglītības jomā 

 4.1. Pedagogu darba samaksas modelis 

2016.gada 1.septembrī tiek uzsākta pedagogu jaunā darba samaksas modeļa ieviešana, 

kas saistīta ar efektīva, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības iestāžu tīkla veidošanu un 

kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu.  

Pedagoga vienai mēneša darba algas likmei atbilst 30 darba stundas nedēļa, iekļaujot 

pedagoga slodzē mācību stundu (nodarbību) vadīšanu un to sagatavošanu, rakstu darbu labošanu, 

konsultācijas un individuālo darbu ar izglītojamajiem, kā arī klases audzināšanu, metodisko darbu 

izglītības iestādē, projektu vadību un citas aktivitātes, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību.  

Minimālā amata algas likme par 30 stundām pedagogam (izņemot pirmsskolas) ir 

noteikta 680 eiro. Pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 

2016.gada 1.septembra par 40 darba stundām nedēļā ir 620 eiro, bet no 2017.gada 1.septembra 

680 eiro. Pašvaldības, kurām tādu iespēju nav, no 2016.gada 1.septembra nodrošina pirmsskolas 

izglītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos pirmsskolas 
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izglītības pedagogus) zemāko mēneša darba algas likmi ne mazāku par 560 eiro, bet no 2018.gada 

1.septembra – 680 eiro. 

Tiek palielināts finansējums atbalsta personālam izglītības iestādēs, kā arī, sākot ar 

2016.gada 1.septembri, tiek noteikta viena amata likmi uz 200 bērniem no piecu gadu vecuma līdz 

pamatizglītības uzsākšanai.  

Attiecībā uz profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem jaunais darba samaksas 

modelis stājas spēkā no 2017.gada 1.janvāra. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai papildus 

no valsts budžeta ir piešķirti 9 miljoni eiro 2016.gada septembra – decembra mēnešiem un 27 

miljoni eiro 2017.gadam. 

4.2. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi  

 Kopš 2014.gada Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina valsts budžeta finansējuma 

(aptuveni 1,3 milj. eiro katru gadu) mērķtiecīgu novirzīšana pedagogu profesionālās kompetences 

(A un B programmas) pilnveidei atbilstoši valsts izvirzītajām prioritārajām jomām. 

2016./17.mācību gadā nozīmīgākās atbalstītās profesionālās kompetences pilnveides jomas ir 

STEM mācību satura apguve, pedagogu kompetences stiprināšana iekļaujošas izglītības 

nodrošināšanai; darbs izglītojamo spēju un talantu attīstīšanā. 

Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, arī 

2016./2017.mācību gadā plānots profesionālās kompetences pilnveides A un B programmu 

piedāvājums, no valsts budžeta līdzekļiem nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas vairāk 

nekā 3000 pedagogiem. 

Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto iepirkumu rezultātā nodrošināta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides īstenošana astoņās A programmās un 11 profesionālas 

pilnveides B programmās. Daļa no profesionālas pilnveides kursu īstenošanas tiek uzsākta 

2016.gada vasarā. 

 

Valsts budžeta finansētās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 

2016./17.mācību gadā 

A programmas nosaukums  
 

Programmas 

īstenotājs 
Kontaktpersona 

Uz konkrētu skolēnu sasniedzamo 

rezultātu virzītas mācību stundas 

veidošana un analīze dabaszinātņu un 

matemātikas (STEM) mācību 

priekšmetu stundās  

(plānotais dalībnieku skaits – 160) 

LU 

Uldis Dzērve  

t.:67033740 

uldis.dzerve@lu.lv 

 

Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar 

skolēniem ar jauktiem attīstības un 

mācīšanās traucējumiem  

(plānotais dalībnieku skaits – 240) 

Dažādība izglītībā, 

biedrība 

Māra Liepniece 

liepniece.mara@inbox.lv 

 

Dinamiskās pauzes izmantošana mācību 

procesā  

(plānotais dalībnieku skaits – 500) 

Rīgas Izglītības un 

informatīvi 

metodiskais centrs 

Inga Draveniece, 

t.:67105547 

inga.draveniece@riga.lv 

Daina Kupča, t.:67105543 

daina.kupca@riga.lv  

Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai 

pedagoģijai, mācību metodikai un 

didaktikai  

(plānotais dalībnieku skaits – 416) 

Lielvārds, SIA 

Zane Dundure, 

t.:67801787 

kompetences.centrs@lielv

ards.lv    

mailto:uldis.dzerve@lu.lv
mailto:liepniece.mara@inbox.lv
mailto:inga.draveniece@riga.lv
mailto:daina.kupca@riga.lv
mailto:Zane%20Dundure,%20t.:67801787kompetences.centrs@lielvards.lv
mailto:Zane%20Dundure,%20t.:67801787kompetences.centrs@lielvards.lv
mailto:Zane%20Dundure,%20t.:67801787kompetences.centrs@lielvards.lv
mailto:Zane%20Dundure,%20t.:67801787kompetences.centrs@lielvards.lv
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Drošības pratība digitālajā vidē 

(plānotais dalībnieku skaits – 400) 
RTU 

Tomass Kidiks, 

t.:67089439 

tomass.kidiks@rtu.lv 

Izpratni veicinošas darba formas un 

materiāli skolotājiem darbā ar 

talantīgiem skolēniem  

(plānotais dalībnieku skaits – 400) 

RTU 

Tomass Kidiks, 

t.:67089439 

tomass.kidiks@rtu.lv 

Kritiskā domāšana mācību un 

audzināšanas darbā sabiedrības 

daudzveidības izpratnei un integrācijas 

sekmēšanai  

(plānotais dalībnieku skaits – 240) 

Izglītības attīstības 

centrs 

Iveta Vērse 

t.:67503730 

iac@latnet.lv 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā  

(plānotais dalībnieku skaits – 1500) 

LiepU un Liepājas 

pilsētas Izglītības 

pārvalde 

Kristīne Mūrniece, 

t.:20234301 

kristine.murniece@liepu.lv 

 

B programmas nosaukums 
Programmas 

īstenotājs 
Kontaktpersona 

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika 

(plānotais dalībnieku skaits – 54)  
RPIVA 

Kristīne Strūberga, 

67860657 

kristine.struberga@rpiva.lv  

Tehnoloģijas un zinātņu pamati 

(plānotais dalībnieku skaits – 72) 
LU 

Līva Stade, 

liva.stade@lu.lv  

Pamatizglītības pirmā posma izglītības 

saturs un didaktika 

(plānotais dalībnieku skaits – 72) 

RPIVA 

Kristīne Strūberga, 

67860657 

kristine.struberga@rpiva.lv  

Pedagoģija 

(plānotais dalībnieku skaits – 90) 
LiepU 

Līga Apenīte, 63429249 

liga.apenite@liepu.lv  

Pedagogs karjeras konsultants 

(plānotais dalībnieku skaits – 154) 
LLU 

Ilvita Švāne, 29128598 

ilvita.svane@llu.lv  

Mācību priekšmeta “Mājturība un 

tehnoloģijas” un “Vizuālā māksla” saturs 

un didaktika 

(plānotais dalībnieku skaits – 72) 

LLU 
Ilvita Švāne, 29128598 

ilvita.svane@llu.lv  

Valoda 

(plānotais dalībnieku skaits – 108) 
LU 

Indra Odiņa, 67034015 

indra.odina@lu.lv  

Mācību priekšmeta “Mūzika” saturs un 

didaktika 

(plānotais dalībnieku skaits – 54) 

RPIVA 

Kristīne Strūberga, 

67860657 

kristine.struberga@rpiva.lv  

Speciālās izglītības saturs un didaktika 

(plānotais dalībnieku skaits – 36) 
RTA 

Karīne Laganovska, 

26411587 

karine.laganovska@ru.lv  

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” 

saturs un didaktika 

(plānotais dalībnieku skaits – 36) 

LiepU 
Līga Apenīte, 63429249 

liga.apenite@liepu.lv  

mailto:tomass.kidiks@rtu.lv
mailto:tomass.kidiks@rtu.lv
mailto:iac@latnet.lv
mailto:kristine.murniece@liepu.lv
mailto:kristine.struberga@rpiva.lv
mailto:liva.stade@lu.lv
mailto:kristine.struberga@rpiva.lv
mailto:liga.apenite@liepu.lv
mailto:ilvita.svane@llu.lv
mailto:ilvita.svane@llu.lv
mailto:indra.odina@lu.lv
mailto:kristine.struberga@rpiva.lv
mailto:karine.laganovska@ru.lv
mailto:liga.apenite@liepu.lv
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Cilvēks un sabiedrība 

(plānotais dalībnieku skaits – 72) 
DU 

Zita Vanaga, 65422249 

zita.vanaga@du.lv 

 

  

mailto:zita.vanaga@du.lv
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Valsts izglītības satura centra īstenotie  

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināri un kursi  

interešu izglītībā un audzināšanas darbā (2016./2017.mācību gada 1.pusgads) 

(atsevišķi kursi tiek īstenoti kā maksas pakalpojums saskaņā ar VISC cenrādi) 

A programmas nosaukums Norises laiks Kontaktpersona 

Folkloras skolotājiem kursu programmas 

„Latviešu tradicionālās dziedāšanas pamatu 

apguve un dziedātprasmju pilnveide bērnu 

un jauniešu folkloras kopās”, „Latviešu 

tradicionālo mūzikas instrumentu spēles 

prasmju apguves un pilnveidošanas 

metodika” 

24 stundas 

Reizi mēnesī 

sestdienās 

M.Mellēna 

t.:67228987 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Skolu koru un vokālo ansambļu 

vadītājiem kursu programma „Skolēnu 

radošās darbības attīstības organizatorisko 

formu daudzveidība koru un ansambļu 

nodarbībās” 

16 stundas 

24.-

25.11.2016 

R.Platpere 

t.:67350811 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

diriģentiem kursu programma „Izglītības 

iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības 

iespējas, izmantojot jaunākās metodes 

pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar 

pūtēju orķestri” 

18 stundas 

25.-

26.10.2016 

E.Šķetris 

t.:67350811 

egils.sketris@visc.gov.lv 

Tautas deju skolotājiem kursu programma 

„Jaunākās metodes bērnu deju mācību 

programmu veidošanā, tradicionālās 

kultūras mantojuma saglabāšanā” 

36 stundas, 

24.-28.10. 

I.Mažāne 

t.:67350810 

ilze.mazane@visc.gov.lv 

Mūsdienu deju kolektīvu skolotājiem 
kursu programma “Aktualitātes mūsdienu 

deju interešu izglītības programmu 

veidošanā” 

36 stundas 

24.-

28.10.2016 

Z.Teivāne 

t.:67350810 

zigrida.teivane@visc.gov.lv 

 

 Metodiskais atbalsts interešu izglītības pedagogiem 

A programmas nosaukums Norises laiks Kontaktpersona 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

pulciņu pedagogiem profesionālās 

pilnveides praktiskās darbības semināri 

2 reizes pusgadā 

20.10.2016. 

03.11.2016. 

A.Raudzepa, t.:67350810 

areta.raudzepa@visc.gov.lv 

Vides interešu izglītības pedagogu 

metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā!” 

2016.gada 

septembris –

novembris 

I.Liepiņa 

t.:67350814 

inese.liepina@visc.gov.lv 

 

Reģionālā metodiskā un tālākizglītības centra funkciju nodrošināšanai 27 valsts 

ģimnāzijām 2016.gadā piešķirti papildus valsts budžeta līdzekļi. Šī finansējuma izlietošanas 

mērķis ir pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu organizēšana, nodrošinot 

pasākumu pieejamību pilsētu un novadu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Šāds 

finansējums valsts ģimnāzijām plānots arī 2017.gadā. 

 

2016.gada 28.oktobrī plānota Latviešu valodas aģentūras organizēta konference  

pedagogiem „Dažāds saturs dažādās valodās: integrēta pieeja mācību satura un valodu 
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apguvei (CLIL) Latvijas un citu Eiropas valstu izglītībā”. Konferencē ar priekšlasījumiem 

uzstāsies vieslektori no Austrijas un Nīderlandes, stāstot par CLIL mācību pieredzi un jaunākajām 

nostādnēm CLIL metodikā. 

No 2016.gada 4. līdz 7.oktobrim Eiropas Padomes Pestalozzi programmas ietvaros notiks 

Valsts izglītības satura centra organizēts seminārs pedagogiem „Pedagogu profesionālā 

pilnveide skolas vidē”. Seminārā piedalīsies 15 pārstāvji no Latvijas un 15 no citām Eiropas 

Padomes valstīm. 

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas 

noteikumi” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-08-05&dateTo=2016-08-

04&text=priv%C4%81tprakses&org=0&area=0&type=0). Šī noteikumu projekta izstrādes mērķis 

ir veicināt Valsts izglītības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas par privātprakses 

pedagogiem aktualizēšanu un atvieglot izsniegto sertifikātu uzskaiti. Projektā pamatā saglabāta 

līdzšinējā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas kārtību, tajā skaitā tas, ka 

sertifikāti tiek izsniegti uz trīs gadiem, precizējot sertifikāta pagarināšanas procedūru un nosakot 

detalizētāku dublikātu izsniegšanas un atkārtota sertifikāta izsniegšanas (vārda vai uzvārda maiņas 

vai citu apstākļu dēļ) kārtību, kā arī precizējot sertifikāta anulēšanas kārtību. 

4.3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma 

2015./2016.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā 

bija iesaistījušies 492 pedagogi, iegūstot kādu no piecām kvalitātes pakāpēm (2.kvalitātes pakāpi 

– 9 pedagogi; 3.kvalitātes pakāpi – 420 pedagogi; 4.kvalitātes pakāpi – 35 pedagogi; 5.kvalitātes 

pakāpi – 28 pedagogi).  

2016./17.mācību gadā kopējais pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi ieguvušo 

pedagogu skaits ir: 

1.kvalitātes 

pakāpe 

2.kvalitātes 

pakāpe 

3.kvalitātes 

pakāpe 

4.kvalitātes 

pakāpe 

5.kvalitātes 

pakāpe 

578 6078 18 515 2538 337 

 

2016.gada 5.jūlijā Ministru kabinetā apstiprināti noteikumi Nr.446 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas kārtība” (http://likumi.lv/ta/id/283485-grozijums-ministru-kabineta-

2014-gada-17-junija-noteikumos-nr-350-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-

novertesanas), paredzot uz laiku līdz 2018.gada 31.augustam apturēt jaunu iesniegumu 

pieņemšanu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesam.  

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 22.decembra rīkojumu Nr.574 izveidota 

darba grupa, kuras mērķis ir izstrādāt priekšlikumus pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas pilnveidei. Darba grupas sastāvā iekļauti gan praktizējoši pedagogi, gan 

augstskolu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Izglītības vadības 

asociācijas pārstāvji.  

4.4. Pieaugušo izglītība 

Īstenojot Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam 2.4.rīcības virziena 

Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem uzdevumus un tādējādi nodrošinot tiem pakārtoto 

rezultatīvo rādītāju (2017.gadā pieaudzis pieaugušo izglītībā iesaistīto 25 – 64 gadu vecu personu 

īpatsvars, un tas veido 9,5%) sasniegšanu, tiks nodrošināta ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūto profesionālo kompetenču pielīdzināšana, koordinētas nodarbināto personu attiecīgās 

kompetences apguves iespējas, stiprināta starpreģionu sadarbība efektīvākam un daudzpusīgākam 

pieaugušo izglītības piedāvājumam, tādējādi īstenojot pieaugušo izglītības mērķi – paplašināt 

pieaugušo izglītības iespējas, nodrošinot pieaugušo izglītības pieejamību un palielinot tajā 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-08-05&dateTo=2016-08-04&text=priv%C4%81tprakses&org=0&area=0&type=0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-08-05&dateTo=2016-08-04&text=priv%C4%81tprakses&org=0&area=0&type=0
http://likumi.lv/ta/id/283485-grozijums-ministru-kabineta-2014-gada-17-junija-noteikumos-nr-350-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas
http://likumi.lv/ta/id/283485-grozijums-ministru-kabineta-2014-gada-17-junija-noteikumos-nr-350-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas
http://likumi.lv/ta/id/283485-grozijums-ministru-kabineta-2014-gada-17-junija-noteikumos-nr-350-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas
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iesaistīto personu skaitu, lai ikviens pieaugušais varētu attīstīt viņam nepieciešamās pamata 

prasmes un profesionālās kompetences. 

2016.gada jūlijā ir izveidota Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, kuras uzdevums 

ir koordinēt darbības vadlīniju izstrādi, ietverot pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa izveidi 

līdz 2016.gada decembrim, un tādējādi nodrošinot visu iesaistīto institūciju sadarbību pieaugušo 

izglītības jomā, kā arī visu Latvijas novadu un reģionu vajadzības pēc pieaugušo izglītības 

pasākumiem. Plānots izstrādāt arī pieaugušo izglītības piedāvājuma kvalitātes pamatkritērijus, kā 

arī nodrošināt IKT lietojuma iekļaušanu mācību programmās. 

Īstermiņa uzdevumi 2016.gadā ir salāgot Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas 

ministrijas datubāzes, papildus nodrošinot piekļuvi Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzei un 

rezultātā izveidojot centralizētu datu bāzi to nodarbināto reģistrēšanai, kuri jau ir iesaistīti vai vēlas 

iesaistīties pieaugušo izglītības pasākumos. Līdztekus tam plānota arī Valsts izglītības 

informācijas sistēmas datu bāzes pilnveide. 

Līdz 2016.gada oktobrim ar pieaugušo izglītības piedāvātāju datiem tiks papildināta 

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID), nodrošinot plašu informāciju par katras pašvaldības 

organizētajiem pieaugušo izglītības pasākumiem un attiecīgo programmu piedāvājumu. 

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” atbalstu katrā pašvaldībā plānots nodrošināt 

informāciju par pieaugušo izglītības pasākumiem un attiecīgo piedāvājumu, sniegt atbalstu 

profesionālās kompetences un kvalifikācijas pilnveidē ap 5000  nodarbinātajiem pieaugušajiem no 

25 gadu vecuma, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni. Vienlaikus aptuveni 2500 

nodarbinātajām personām no 25 gadu vecuma, tai skaitā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni, 

plānots nodrošināt profesionālās kompetences un kvalifikācijas pilnveidi. Kopumā prioritāte tiek 

dota nodarbinātajiem pieaugušajiem vecumā no 40 gadiem.  

Tākākizglītības programmas pieaugušajiem īstenos profesionālās izglītības iestādes, 

augstskolas, koledžas un pieaugušo izglītības centri. Prioritāro īstenotāju statuss ir noteikts 

profesionālas izglītības kompetenču centriem.  

Plānots, ka 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiks izstrādāti pieaugušo izglītības 

piedāvātāju kvalitātes kritēriji un noteiktas kvalitātes prasības pieaugušo tālākizglītības 

programmām. 

 

2016./2017.mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrija turpina īstenot divus 

ERASMUS+ projektus pieaugušo izglītībā: 

 “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības 

jomā” (www.muzizglitiba.lv). 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

22.08.2016. Kurzemes reģionālā konference “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”; 

30.08.2016. Rīgas reģionālā konference “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”; 

27.10. 2016. Latvijas nacionālā konference “Pieaugušo izglītība un kvalitāte” Rīgā; 

30.03.2017. starptautiska pieaugušo izglītības kvalitātes jautājumiem veltīta konference 

Rīgā. 

 

  “Eiropas virtuālā platforma pieaugušo izglītībai (EPALE)” 

(www.ec.europa.eu/epale/lv): 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

2016.gada septembris: mediju treniņš žurnālistiem un EPALE reģionālajiem 

koordinatoriem “Pieaugušo izglītība – auditorijas sasniegšanas burvju formula”. 

27.10.2016. “EPALE Lounge”- iepazīstināšana ar EPALE nacionālo vietni un atzinības 

balvu pasniegšana veiksmīgam pieaugušo izglītotājam – pedagogam un pieaugušo izglītības 

iestādei. 

Laika posmā līdz projekta beigām – 2016.gada decembrim plānoti trīs EPALE lietotāju 

reģionālie treniņi un 10 EPALE vietējie treniņi. 

http://www.muzizglitiba.lv/
http://www.ec.europa.eu/epale/lv
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4.5.  Atbalsts latviešu valodas apguvei mūžizglītībā 

Mācību līdzekļu komplekts pieaugušajiem „Laipa” (A1 un A2 līmenis) 

 

 
 

Mācību līdzekļu komplekta izstrādes pamatā ir latviešu valodas apguves funkcionālie 

līmeņi A1, A2, B1, B2. Mācību līdzekļu komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca, 

grāmata pedagogam un elektroniskie mācību materiāli. Mācību līdzekļu komplekts domāts 

latviešu valodas kā svešvalodas apguvei Latvijā un ārpus tās. 

Pašreiz ir pieejams pilns Laipa A1 komplekts un Laipa A2 komplekta darba burtnīca, tiek 

digitalizēti elektroniskie mācību materiāli (fonētika, klausīšanās teksti un pašpārbaudes 

uzdevumi). Tiek veidots elektronisks pašmācības kurss Laipa A1.  

2016.gada beigās iznāks mācību grāmata  Laipa A2.  

5. Iekļaujošās, t.sk. speciālās, izglītības sistēmas pilnveide 

5.1. Speciālās izglītības attīstība 

Īstenojot Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam 1.4.rīcības virziena 

Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana uzdevumus 

un tādējādi nodrošinot tiem pakārtoto rezultatīvos rādītājus (2017.gadā 10% izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām integrēti vispārizglītojošajās skolās) sasniegšanu, 2015./2016.mācību gadā 

plānotas darbības, lai ilgtermiņā piedāvātu risinājumus, kā speciālās izglītības attīstības modeļu 

ietvarā nodrošināt individualizētu izglītības pakalpojumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām. 

2016.gada 20.aprīlī (Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 20.aprīļa rīkojums 

Nr.149) savu darbību ir uzsākusi starpinstitucionāla darba grupa, kuras uzdevums ir, t.sk. 

kontekstā ar M.Kučinska vadītās valdības deklarācijā ietvertajiem uzdevumiem, izstrādāt kritērijus 

atbalsta pasākumiem bērniem ar speciālām vajadzībām un nosacījumus speciālās izglītības 

programmu pieejamībai. Darba grupā savu pārstāvniecību deleģējušas Veselības ministrija, 

Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs, Latvijas pašvaldību savienība, kā 

arī vispārējās izglītības iestāžu direktori. Speciālistu un ekspertu statusā darba grupa ir paplašināta 

ar tādu nevalstisko organizāciju kā, piemēram, Pro Futura un Latvijas Autisma apvienība, 

pārstāvju regulāru līdzdalību. 

Darba grupas gala rezultāts sagaidāms 2018.gada oktobrī, un tās būs sistēmiskas izmaiņas, 

kas provizoriski varētu skart pašreiz pastāvošo speciālās izglītības programmu klasifikāciju, 

iekļaujošās izglītības nodrošināšanā iesaistīto institūciju atbildības jomas un kompetences, kā arī  

speciālo vajadzību diagnostikas mehānismu un noteikto atbalsta pasākumu ietvaru. Tādējādi 

plānots radīt izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeli, 

kurā ietverti gan izglītības iestādes pieejamības kritēriji, gan valsts garantētie atbalsta pasākumi, 

lai nodrošinātu ikkatram izglītojamajam, kuram diagnosticēta kāda no speciālām vajadzībām, 

viņam individuāli nepieciešamo atbalsta pakalpojumu kopumu. 

 2016./2017.mācību gadā darba grupas galvenais uzdevums ir izstrādāt izglītojamajiem 

ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu grozu, kas aptver katrai diagnosticētajai 
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speciālo vajadzību grupai nodrošināmos atbalsta pasākumus (izglītības, veselības aprūpes un 

sociālās, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi), to izmaksas un finansēšanas avotus. 

Papildus tam ar Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas koordinējošo 

atbalstu līdz 2017.gada decembrim plānota metodisko ieteikumu “Speciālo vajadzību agrīnas 

diagnosticēšanas mehānisms Latvijā” izveide,  starpinstitucionālā darba grupā (Valsts izglītības 

satura centra 2016.gada 8.janvāra rīkojums Nr.1-03/5) piesaistot Izglītības un zinātnes ministrijas, 

Valsts izglītības satura centra, Labklājības ministrijas, biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu 

asociācijas” un pašvaldību pārstāvniecību. Darba grupas uzdevumi ir apzināt esošo situāciju 

veselības aprūpes, sociālās palīdzības un izglītības jomā attiecībā uz spēkā esošo normatīvo 

regulējumu, praksi, sadarbību starp jomām un izveidot vienotu sadarbības mehānismu starp 

minētajām nozarēm un vienas nozares ietvaros, lai varētu sniegt agrīnu kompleksu atbalstu 

bērniem ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm. 

Atbalsta pasākumi (personāla nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām un mācību 

grūtībām) izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iekļauti arī Eiropas Savienības struktūrfondu 

atbalsta 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2.pasākuma aktivitātēs, kuru uzsākšana 

prognozējama 2017.gada I ceturksnī. Pasākuma ietvaros plānots nodrošināt ne tikai pedagoģiskā 

atbalsta personāla pieejamību, bet arī organizēt pedagogu un pedagoģiskā atbalsta personāla 

profesionālo pilnveidi, t.sk. nodrošinot vispārējās izglītības iestāžu pedagogu specifisku 

izglītošanu par DIBELS 1.–4.klasei testa lietošanu. Plānots, ka pasākuma sadarbības partneri – 

pašvaldības – šī pasākuma ietvaros nodrošina jaunu mācību formu ieviešanu, piemēram, STEM 

neformālās izglītības programmas, kas sniedz iespēju nodrošināt mācību satura pieejamību 

izglītojamajiem atbilstoši viņu vajadzībām. 

2016.gada 29.martā Ministru kabinets apstiprinājis jaunus noteikumus Nr.187 “Kritēriji 

un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra 

statusu” (http://likumi.lv/ta/id/281256-noteikumi-par-kriterijiem-un-kartibu-kada-specialas-

izglitibas-iestadei-pieskir-specialas-izglitibas-attistibas), nosakot, ka turpmāk Latvijā kopumā 

darbosies ne vairāk kā 12 speciālās izglītības attīstības centri, ģeogrāfiski pārklājot visu Latvijas 

teritoriju (katrā Latvijas plānošanas reģionā divi, Rīgas plānošanas reģionā četri). Paredzot tiem 

pienākumu specializēties reģiona ietvaros vismaz divos atšķirīgos speciālo vajadzību traucējumu 

veidos, speciālās izglītības attīstības centriem noteiktas plašas metodiskā un konsultatīvā atbalsta 

sniegšanas funkcijas. Centru sniegtā atbalsta saņēmēju mērķgrupas ir izglītojamie ar speciālām 

vajadzībām un viņu vecāki, kā arī Latvijas izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādā ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

2016./2017.mācību gadā attīstības centru statusā metodisko un konsultatīvo atbalstu sniegs 

11 attīstības centri: četri Rīgas reģionā; divi Kurzemē (Kuldīgas novads), divi Vidzemē (Valmieras 

pilsēta, Cēsu novads), divi Latgalē (Daugavpils pilsēta; Rēzeknes pilsēta); viens Zemgalē 

(Kokneses novads). Kontaktinformācija par katru no centriem un to darbības specializāciju 

atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā 

(http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Specialas_izglitibas_attistibas_centri.pdf). 

Statusu ieguvušo speciālās izglītības attīstības centru pārraudzības nolūkā, kā arī lai 

veicinātu sistēmiskas izmaiņas speciālajā izglītībā, Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi 

attīstības centru iesniegtos darbības pārskatus par iepriekšējo – 2015./2016.mācību gadu. Saskaņā 

ar normatīvo regulējumu 2017.gada maijā – jūnijā plānots veikt katra attīstības centra statusa 

atbilstības izvērtējumu par 2016./2017.mācību gadu, lai, pamatojoties uz divu gadu darbības 

rezultātiem, lemtu par statusa saglabāšanu katram no esošajiem attīstības centriem. 

http://likumi.lv/ta/id/281256-noteikumi-par-kriterijiem-un-kartibu-kada-specialas-izglitibas-iestadei-pieskir-specialas-izglitibas-attistibas
http://likumi.lv/ta/id/281256-noteikumi-par-kriterijiem-un-kartibu-kada-specialas-izglitibas-iestadei-pieskir-specialas-izglitibas-attistibas
http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Specialas_izglitibas_attistibas_centri.pdf
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5.2. Nepilngadīgi patvēruma meklētāji 

2015./2016.mācību gadā Latvijā izglītība tika nodrošināta 18 nepilngadīgiem patvēruma 

meklētājiem, kuri izglītību ieguva Natālijas Draudziņas vidusskolā (12 izglītojamie); Rīgas 

Ukraiņu vidusskolā (5 izglītojamie); Vecpiebalgas vidusskolā (1 izglītojamais). 

Plānots, ka 2016./2017.mācību gadā nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguve 

tiks nodrošināta Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā. 

2016.gada 19.janvārī ir stājies spēkā Patvēruma likums, kurā nostiprināta jauna norma, ka 

nepilngadīgs patvēruma meklētājs izglītību iegūst valsts valodā. 2016.gada 26.jūlijā Ministru 

kabinetā apstiprināti noteikumi Nr.488 ”Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam 

nodrošina izglītības ieguves iespējas” (http://likumi.lv/ta/id/283808-kartiba-kada-

nepilngadigam-patveruma-mekletajam-nodrosina-izglitibas-ieguves-iespejas), kas nosaka 

kārtību, kādā patvēruma meklētāja nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgam patvēruma 

meklētājam ir tiesības iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī paredz tiesības pēc 

pilngadības sasniegšanas turpināt iesākto izglītību izglītības iestādē, kas īsteno izglītības 

programmu latviešu valodā. 

5.3. Romu izglītība 

Sadarbībā ar novadu un pilsētu izglītības pārvaldēm 2016.2017.mācību gadā plānots veikt 

romu skolēnu izglītības kvalitātes monitoringu, iegūstot informāciju gan par romu skolēnu 

skaitu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās, gan par izglītības iestāžu 

piedāvāto atbalsta pasākumu klāstu romu skolēnu izglītības ieguvei. 

5.4. Latvijas līdzdalība starptautiskajos pasākumos 

 Sadarbība ar Polijas Republiku 

 Sadarbībā ar Polijas Republikas vēstniecību Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina 

atbalstu Polijas viesskolotāju darbam vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. 

 2015./2016.mācību gadā deviņu Polijas viesskolotāju darbs tika nodrošināts Rīgas Itas 

Kozakēvičas Poļu vidusskolā (3 pedagogi), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā (3 pedagogi), 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā (2 pedagogi), Krāslavas grāfu Plāteru vārdā 

nosauktajā Poļu pamatskolā (1 pedagogs). 

 Plānots, ka arī 2016./2017.mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs Latvijā tiks 

nodrošināts Polijas viesskolotāju darbs. 

 

 Holokausta izglītība 

Sadarbībā ar Starptautiskās Holokausta piemiņas aliansi (IHRA) un Izraēlas vēstniecību 

Latvijā ik gadu tiek rīkoti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Holokausta 

izglītība, antisemītisma un diskriminācijas jautājumi”, kas norisinās Jeruzalemē (Izraēla). No 

2016.gada 24.februāra līdz 3.martam kuros piedalījās 24 pedagogi, augstskolu pārstāvji un muzeju 

darbinieki. 

No 2016.gada 11.jūlija līdz 14.jūlijam Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar IHRA, 

Yad Vashem Holokausta tālākizglītības centru (Izraēla) un Mémorial de la Shoah (Francija) 

organizēja starptautisku semināru par holokausta izglītību, piemiņu un pētniecību 45 Latvijas, 

Igaunijas un Lietuvas pedagogiem. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu piedāvājums tiek plānots arī 

2016./2017.mācību gadā (provizoriskais norises laiks: 2017.gada februāris – marts). 

 

 Dzimtās valodas diena 

Turpinot UNESCO veiksmīgi aizsākto tradīciju, Latviešu valodas aģentūra Dzimtās 

valodas dienas pasākumus rīkos jau astoto gadu. Dzimtās valodas diena ik gadu pasaulē tiek 

svinēta 21.februārī. Dzimtās valodas dienas aktivitātes noritēs arī 2017.gada februārī, pēc kā taps 

ikgadējais skolēnu radošu darbu krājums.  

2015./16.mācību gadā konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī 

no latviešu skolām ārvalstīs. 

http://likumi.lv/ta/id/283808-kartiba-kada-nepilngadigam-patveruma-mekletajam-nodrosina-izglitibas-ieguves-iespejas
http://likumi.lv/ta/id/283808-kartiba-kada-nepilngadigam-patveruma-mekletajam-nodrosina-izglitibas-ieguves-iespejas
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 Eiropas Valodu diena 

2016.gada septembrī jau divpadsmito gadu Latviešu valodas aģentūra kopā ar sadarbības 

partneriem aicinās piedalīties Eiropas Valodu dienas pasākumos. Eiropas Valodu diena ir Eiropas 

Padomes iniciatīva, ko Latvijā plāno un organizē Latviešu valodas aģentūra. Katru gadu tā tiek 

atzīmēta 26. septembrī, taču daudz dažādu pasākumu Eiropā notiek gan pirms, gan pēc šī datuma, 

bagātinot Eiropā sastopamo valodu apguves un lietošanas pieredzi, vienlaikus novērtējot un 

godinot latviešu valodu kā mūsu valsts valodu. 
 

6. Pasākumi izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei 

Īstenojot “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam” 3.1.rīcības virzienā 

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide ietvertos uzdevumus, atbilstoši pakārtotajiem 

sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem (2017.gadā nodrošināta dalība kopumā astoņos 

nacionālajos un starptautiski salīdzinošajos pētījumos) 2016./2017.mācību gadā plānots uzsākt 

Eiropas Savienības struktūrfondu 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Izglītības kvalitātes 

monitoringa sistēmas ieviešana” īstenošanu. 

2016.gada 30.jūnijā apstiprināts Eiropas Sociālā fonda 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa 

“Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” 

projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” 

(8.3.6.1.), kuru no 2016.gada jūlija līdz 2019.gada decembrim īstenos Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Centrālo statistikas pārvaldi.  

Projekta mērķis ir dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības politikas 

izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai. 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta Latvijas dalība vairākās starptautiskās izglītības pētījumu 

programmās, t.sk. četrās vispārējā izglītībā: 

 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu 

novērtēšanas programma (PISA), dodot iespēju Latvijai noteikt matemātikas, 

lasītpratības (apjēgtās lasīšanas) un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni un salīdzināt 

to ar citām pasaules valstīm. Piedaloties OECD PISA pētījumos, Latvija iegūst 

starptautiski salīdzināmu relatīvo izglītojamo skaitu ar augstiem un zemiem sasniegumiem 

matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā, savukārt izglītojamo sasniegumu padziļināta izpēte 

ļauj izpētīt raksturojošo faktoru ietekmi. 

2016.gada 6.decembrī ir sagaidāma PISA 2015 pētījuma rezultātu paziņošana no OECD 

puses. Izglītības un zinātnes ministrija plāno 2016.gada decembrī rīkot konferenci OECD 

PISA 2015 pētījuma rezultātu prezentēšanai un apspriešanai. 

 OECD Starptautiskais mācību vides pētījums (TALIS), kas sniedz ieguldījumu 

izglītības attīstībā, nosakot starptautiski salīdzināmus izglītības vides indikatorus; 

novērtējot skolotāju izglītību un profesionālo pilnveidi, kas ļauj izprast skolotāju 

vajadzības, plānojot skolotāju izglītību un tālākizglītību; novērtējot  un pilnveidojot skolu 

pārvaldību. Iegūtie Latvijas skolotāju darbības rezultāti ir izmantoti izmaiņu veikšanai 

skolotāju atalgojuma modelī un skolotāju izglītības organizēšanā, savukārt profesionālās 

pilnveides vides analīzes rezultāti ļaus novērtēt reformu ietvaros sasniegto un plānot jomas 

turpmāku attīstību. 

2016.gada beigās Izglītības un zinātnes ministrija plāno rīkot informatīvo semināru 

pētījuma TALIS-PISA link ziņojuma prezentēšanai un apspriešanai. 

 OECD Izglītības sistēmu indikatoru programma (INES), kuras ietvaros iegūtie 

izglītības indikatori palīdz novērtēt skolēnu un skolu sasniegto, uzraudzīt izglītības sistēmu 

funkcionēšanu, resursu vadību un izglītības pakalpojumus, nodrošina datus par izglītības 

sistēmu darbību OECD dalībvalstīs un partnervalstīs.  
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 Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautiskais 

lasītprasmes novērtēšanas pētījums (PIRLS), kura ietvaros starptautiskā mērogā plānots 

analizēt datus par lasītprasmi sākumskolā (4.klases izglītojamie), kas tādējādi ļauj analizēt 

lasītprasmes sniegumu pamatizglītības posmā. Pētījumā tiks iegūta informācija par vecāku 

atbalstu lasīšanas prasmju attīstībai, lasīšanas mācību programmām un to īstenošanu, kā 

arī skolu resursiem programmu īstenošanai. Savukārt padziļinātā analīze ļaus izpētīt 

faktorus, kas ietekmē situāciju Latvijā. 

2016./2017.gadā Izglītības un zinātnes ministrija plāno rīkot seminārus ar augstskolu 

pārstāvjiem ziņojumu prezentēšanai un apspriešanai. 

 

              2015.gada novembrī noslēgusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta dalība Eiropas 

Savienības struktūrfondu projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Projekta laikā tika sagatavota un 

publicēta profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata 

(http://viaa.gov.lv/library/files/original/07_IKVD_akreditacijas_ekspertu_rokasgramata.pdf), kā 

arī metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai 

(http://viaa.gov.lv/library/files/original/06_IKVD_Metod_iet_pasvertesanai.pdf). Abi materiāli 

būs noderīgi izglītības iestādēm izglītības kvalitātes iekšējās un ārējās vērtēšanas procesā. 

              Projekta laikā sagatavots un publiskots arī metodiskais materiāls “Ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas metodika izglītības iestādēm” 

(http://viaa.gov.lv/library/files/original/09_IKVD_RPUS_FORM_IZGL.pdf) un informatīvais 

buklets “Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanā 

(http://viaa.gov.lv/library/files/original/08_Celvedis_ArpusFormalasIzlSistProfKompVertesana.p

df)”. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir uzsācis izglītības kvalitātes vērtēšanas metodikas 

pilnveidi. Paredzēts, ka no 2016./2017.mācību gada pilnveidotā metodika tiks izmantota izglītības 

kvalitātes vērtēšanā akreditācijas procesa laikā, kā arī tiks turpinātas gan vispārējās izglītības, gan 

profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu mācības un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

kompetences pilnveides programmu īstenošana.  

Mācību gada sākumā Izglītības kvalitātes valsts dienests aicinās izglītības iestāžu vadītājus 

iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par vispārējās izglītības akreditācijas ekspertiem. 

2016.gada 8.martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus 2010.gada 17.augusta 

noteikumos Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un 

aktualizācijas kārtība” (http://likumi.lv/doc.php?id=215853), kas paredz, ka līdz 2016.gada 

1.jūnijam izglītības iestādēm (izņemot augstākās izglītības iestādi un pieaugušo izglītības iestādi) 

Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) jāievada informācija arī par iestādē nodarbināto 

tehnisko personālu. Līdz ar to 2016./2017. mācību gadā izglītības iestādēm, nodibinot vai izbeidzot 

darba tiesiskās attiecības ar tehniskajiem darbiniekiem, par to būs jāizdara atzīme arī Valsts 

izglītības informācijas sistēmā. 

 

Izglītības iestāžu vadītāju un pārvalžu vadītāju apstiprināšana 

Izglītības iestādes dibinātāja kompetenci, izglītības iestādes un izglītības pārvaldes vadītāja 

amata pretendentam izvirzāmās prasības, kā arī konkursa izsludināšanas kārtību un pieteikšanās 

termiņus nosaka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas 

nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un 

pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”. 

Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta atbilstība tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

1) atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem 

ierobežojumiem strādāt par pedagogu; 

http://viaa.gov.lv/library/files/original/07_IKVD_akreditacijas_ekspertu_rokasgramata.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/06_IKVD_Metod_iet_pasvertesanai.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/09_IKVD_RPUS_FORM_IZGL.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/08_Celvedis_ArpusFormalasIzlSistProfKompVertesana.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/08_Celvedis_ArpusFormalasIzlSistProfKompVertesana.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=215853
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2) atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās kompetences pilnveides 

kārtību; 

3) pretendenta valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likumam; 

4) vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai 

nepieciešamajā apjomā; 

4) vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; 

5) atbilstība Izglītības likuma normai, kas nosaka tiesības strādāt par izglītības iestādes 

vadītāju personai, kurai ir nevainojama reputācija, kura ir lojāla Latvijas Republikai un tās 

Satversmei. 

Savukārt pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendenta atlases procesā 

noteiktie kritēriji ir: 

1) pretendenta atbilstība Izglītības likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību un 

darba pieredzi; 

2) pretendenta valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likumam; 

3) vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai 

nepieciešamajā apjomā. 

Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņo pašvaldību 

lēmumus par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba. 

Salīdzinoši pa gadiem: 

 

Saskaņojumi 

par 

2011.gads 2012.gads 2013.gads 

 

2014.gads 2015.gads 

 

2016.gads 

(uz 15.08.2016.) 

Pieņemšanu 57 63 66 71 68 35 

Atbrīvošanu 24 31 20 50 57 46 

 

2016.gadā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumiem darbā pieņemti divi 

izglītības pārvalžu vadītāji/pašvaldības izglītības speciālisti un atbrīvots no darba – viens (aktuālā 

informācija uz 15.08.2016.). 


