
Aktualitātes normatīvajos aktos 
pirmsskolā un sākumskolā 

 

2016.gada 24.augusts 



Plānotās izmaiņas izglītības iestādes  
un izglītības programmas akreditācijas 

noteikumos – 1 

1) Kvalitātes dienests pieņem lēmumu par akreditācijas 

termiņa pagarinājumu, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, 

ja izglītības iestādes reorganizācijas laikā beidzas 

akreditācijas termiņš; 

2) Izglītības iestāde katru gadu līdz 1.septembrim nodrošina 

izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma 

aktualizāciju un tā pieejamību izglītības iestādes vai 

dibinātāja tīmekļa vietnē; 

3) Izglītības iestāde katru gadu līdz 1.februārim kvalitātes 

dienestā iesniedz informāciju par ekspertu komisijas 

ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu; 
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4) Izglītības iestādes dibinātājs saskaņo, kā arī regulāri 

pārrauga un sniedz atbalstu izglītības iestādei ieteikumu 

ieviešanā; 

5) Kvalitātes dienests pieņem lēmumu par ārkārtas 

akreditāciju un ārkārtas izglītības iestādes vadītāja 

novērtēšanu, ja saņemts izglītības iestādes dibinātāja vai 

Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājums, kā arī, ja tiek 

konstatēts, ka dibinātāja iesniegtais rīcības plāns ekspertu 

komisijas ziņojumā norādīto nepilnību novēršanai un 

ieteikumu ieviešanai netiek pildīts; 

6) Akreditācijas komisijas priekšlikums var atšķirties no 

ekspertu komisijas priekšlikuma; 

7) Tiek ieviesta Izglītības iestādes vadītāju novērtēšana. 

 

 

3 

Plānotās izmaiņas izglītības iestādes  
un izglītības programmas akreditācijas 

noteikumos – 2 



Izglītības iestādes vadītāja  
profesionālās darbības novērtēšana – 1 

1) Novērtēšana tiek organizēta reizi sešos gados kārtējās 

akreditācijas laikā, izņemot: 

 pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vērtē reizi sešos 
gados (no 2018.gada); 

 

 izglītības iestādes vadītāju, kurš stājies amatā pirmo 
reizi, vērtē divu gadu laikā, bet ne ātrāk kā pēc sešiem 
mēnešiem no stāšanās amatā. 

 
2) Dibinātājs izglītības iestādes vadītāju vērtē ne retāk kā 

reizi divos gados. 
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3) Izglītības iestādes vadītāju vērtēs šādās  kompetencēs: 

 Mērķu un uzdevumu izpilde; 

 Amata pienākumu izpilde; 

 Kompetences (darbinieku motivēšana un attīstīšana, 

komandas darbs, pārmaiņu vadīšana, izglītības iestādes 

materiāltehnisko resursu pārvaldīšana, spēja pieņemt 

lēmumus un uzņemties atbildību, stratēģiskais 

redzējums, ētiskums un lojalitāte); 

 Profesionālā kvalifikācija (izglītība, profesionālā pieredze, 

profesionālās zināšanas un prasmes, vispārējās zināšanas 

un prasmes). 

4) Dibinātāja pārstāvis sniedz ekspertu komisijai atzinumu 

par izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību. 
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Izglītības iestādes vadītāja  
profesionālās darbības novērtēšana – 2 



5) Izglītības iestādes vadītāju vērtēs ar šādiem vērtējumiem: 

 teicami;  

 ļoti labi;  

 labi;  

 jāpilnveido;  

 neapmierinoši. 

6) Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību 

ieņemamajam amatam pieņem, ja ir saņemts kaut viens 

vērtējums „neapmierinoši”. Par to informē izglītības 

iestādes dibinātāju, pieprasot ar izglītības iestādes vadītāju 

pārtraukt darba tiesiskās attiecības. 
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Izglītības iestādes vadītāja  
profesionālās darbības novērtēšana – 3 
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Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana 

Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības  
un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai 

(http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/pub/metodiskie/06_IKVD_Metod_ieteik_pasvertesanai_upd.pdf) 
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Grozījums Ministru kabineta  
04.08.2009. noteikumos Nr.871  

„Obligāto izglītības vecumu sasniegušo  
bērnu uzskaites kārtība” 

  Grozījums paredz bērnu uzskaiti no piecu gadu vecuma 
atbilstoši Izglītības likuma 4.pantā noteiktajam: 

  
 obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai 
pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai. 



Noteikumi turpmāk attieksies uz izglītojamiem, kas apgūst 

pirmsskolas, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 

programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, 

profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības 

programmas). 
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Grozījumi Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos 
Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, 
ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi” – 1 
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Precizēta kompetence un atbildība attiecībā uz kavējumu 
novēršanu: 
 izglītības iestādei noteikts pienākums ievadīt VIIS informāciju par 

izglītojamā ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem (vairāk 
nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības 
programmu vai vairāk nekā 20 stundas semestrī),  to iemesliem, 
rīcību kavējumu novēršanai (piemēram, sazināšanās ar 
vecākiem, sadarbība ar kompetentām iestādēm u.tml.); 

 

 pašvaldībai noteikts pienākums nepieciešamības gadījumā 
noskaidrot izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinēt 
to novēršanu, sadarbojoties ar izglītības iestādi un citām 
institūcijām; 

 

 kvalitātes dienestam noteikts pienākums reizi gadā apkopot un 
analizēt VIIS ievadīto informāciju un sniegt metodisku atbalstu 
pašvaldībām un izglītības iestādēm PMP risku mazināšanai. 

Grozījumi Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos 
Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, 
ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi” – 2 



Grozījumi Ministru kabineta 17.08.2010. 
noteikumos Nr.788  

„Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, 
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” – 1 

Paredzēts VIIS iekļaut informāciju par: 

 

 izglītojamo ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, kavējumu 

ilgumu, to iemesliem un rīcību to novēršanai; 

 

 izglītojamā mācību statusu (eksternis, mācās ārzemēs, mācās 

uz laiku, mājas apmācība, mājmācība, neapmeklē uz laiku, 

devies līdzi vecākiem, kas nosūtīti diplomātiskajā dienestā); 

 

 atskaitīšanas no izglītības iestādes iemeslu (beidzis, izstājies, 

miris/bezvēsts prombūtnē, cits iemesls izglītojamā 

atskaitīšanai). 
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Pārbaude Sodu reģistrā veicama par izglītības iestādē 
nodarbinātām personām, t.sk. tehnisko personālu 
(MK noteikumu Nr.788  9.1 punkts) 

 

Par izglītības iestādes tehnisko personālu sistēmā iekļauj šādu 
informāciju: 

 vārds, uzvārds; 

 personas kods; 

 norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu 
reģistrā; 

 darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas 
datums izglītības iestādē. 

 

 
1
2 

Par izglītības iestādes tehnisko personālu informācija VIIS  

pirmo reizi bija jāievada līdz 01.06.2016. 

Grozījumi Ministru kabineta 17.08.2010. 
noteikumos Nr.788  

„Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, 
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” – 2 

(stājās spēkā 11.03.2016.) 

 



 
MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480 

„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 
kārtība” 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

 Izstrādā audzināšanas darba virzienus audzināšanas mērķa 
un uzdevumu īstenošanai triju gadu periodam; 

 Izstrādā audzināšanas darba plānu katram mācību gadam; 

 Sistemātiski organizē audzināšanas darba izvērtējumu un 
analīzi; 

 Organizē svinīgus pasākumus, sagaidot valsts svētkus; 

 Organizē pasākumus vai iesaistās valsts organizētās 
aktivitātēs, kas sekmē izpratni un attieksmes veidošanos 
pret notikumiem, kas saistīti ar likumā "Par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām" noteiktajām atceres un 
atzīmējamām dienām. 

13 



 
MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480 

„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 
kārtība” 

PEDAGOGS 

 Ir profesionāli neatkarīgs; 

 Ir atbildīgs par informācijas, mācību līdzekļu, 
materiālu un metožu izvēli un to atbilstību; 

 Ir objektīvs; 

 Ir lojāls Latvijas valstij un tās Satversmei; 

 Neveic aģitāciju, ievēro politisko un reliģisko 
neitralitāti; 

 Ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē 
izglītības iestādi un valsti; 

 Pilnveido savu profesionālo kompetenci 
audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu 
apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo 
kompetenču modulī. 14 



 
MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480 

„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 
kārtība” 

VALSTS HIMNU izglītības iestādē izpilda likumā 
"Par Latvijas valsts himnu" noteiktajos gadījumos,  
 
 
 

VALSTS KAROGU izglītības iestādē lieto Latvijas 
valsts karoga likumā noteiktajā kārtībā un 
gadījumos, 
 

KĀ ARĪ 
 

 Zinību dienā; 
 Izglītības posma vai pakāpes noslēguma 
pasākumā; 

 Izglītības iestādes jubilejas svinībās; 
 u.c. izglītības iestādei nozīmīgos pasākumos. 
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MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480 

„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 
kārtība” 

Ja nav pretrunā ar kritērijiem,  
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ir tiesīga 
 

 Organizēt pasākumus vai atbalstīt pedagogu un 
izglītojamo dalību pasākumos; 

 

 Sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām, 
t.sk. pieņemt dāvinājumus; 

 

 Organizēt un piedalīties starptautiskajos 
pasākumos un projektos. 
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Izglītības procesā izmantojamās informācijas,  
mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā 
tikumiskās attīstības nodrošināšanai  

izvērtēšanas kritēriji – 1 

 atbilst Satversmei un cilvēktiesībām; 
 

 atbilst pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts izglītības 
standartos, kā arī MK 15.07.2016. noteikumos Nr.480 
noteiktajiem izglītības mērķiem un uzdevumiem; 
 

 atbilst vispārdidaktiskajiem principiem, tajā skaitā 
izglītojamā uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā 
vecumposmā; 

 

 ir mērķtiecīgi, zinātniski un saprotami, nodrošina 
sistēmiskumu, objektivitāti, pozitīvu mācību un 
audzināšanas emocionālo fonu; 
 

 neaicina uz cietsirdību un fizisku vai emocionālu 
vardarbību; 

 

 nesatur pornogrāfiju, cilvēka pazemošanas, netiklības un 
atkarību izraisošu paradumu propagandu; 
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Izglītības procesā izmantojamās informācijas,  
mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā 
tikumiskās attīstības nodrošināšanai  

izvērtēšanas kritēriji – 2 

 nav vērsti uz nacionālā, etniskā, rasu, sociālā vai reliģiskā 
naida izraisīšanu un radikalizāciju; 

 

 nav vērsti uz personas vai personu grupas 
diskriminēšanu; 

 

 nav vērsti uz Padomju Sociālistisko Republiku Savienības 
un nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, noziegumu pret 
cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu pret 
Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem publisku 
noliegšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju 
noniecināšanu; 

 

 neaicina likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību 
un teritoriālo vienotību. 
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Izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, 
materiālu vai metožu atbilstības 

izvērtēšanas shēma 

izglītojamā vecāki pilngadīgais izglītojamais 

kuru bērns/kurš mācību vai audzināšanas procesā izmanto  
attiecīgo informāciju, mācību līdzekli, materiālu vai metodi 

pedagogs 

sniedz argumentētu 
skaidrojumu 

sniegtais skaidrojums 
neapmierina 

iesniedz iesniegumu  
izglītības iestādes vadītājam 

sadarbībā ar 

izglītības iestādes vadītājs 

izglītības iestādes padomi 

patstāvīgi 

citiem pedagogiem 

izvērtē atbilstību un pieņem lēmumu 

izglītības iestādes padome 

pieņem lēmumu  
ar balsu vairākumu 
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gala lēmumu 
pieņem 
izglītības 
iestādes  
vadītājs  



Kvalitātes dienestā 2015.gadā saņemtie 
iesniegumi/sūdzības – 1 

2015.gadā saņemti 570 iesniegumi  

 

 

 

                         par 1087 problēmjautājumiem  

 

 

 

 

          no 684 personām  
 

 

 

(2014.gadā – 710 iesniegumi par 1860 problēmjautājumiem no 780 personām) 
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Kvalitātes dienestā 2015.gadā saņemtie 
iesniegumi/sūdzības – 2 

(iesniegumu autori un iesniegumu sadalījums  
pa izglītības iestāžu veidiem) 
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Kvalitātes dienestā 2015.gadā saņemtie 
iesniegumi/sūdzības – 3 

(visbiežāk saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbību  
minētie jautājumi) 



mācību līdzekļi  

izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti 
kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas 
piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība 
un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais 
apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību 
procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām 

individuālie 
mācību 

piederumi 

 
 izglītības iestādes padome ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 

1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību 
piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) 
(Izglītības likuma 31.panta trešās daļas 5.punkts)  
 

 vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju 
robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos Izglītības likuma 
1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību 
piederumus (Izglītības likuma 58.panta trešā daļa)  
 

 izglītības likuma 31.panta trešās daļas 5.punktā minētais izglītības iestādes 
padomes lēmums ir saistošs vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) 
(Izglītības likuma 58.panta ceturtā daļa)  



Izvērtē, kādi 
individuālie mācību 

piederumi būs 
nepieciešami 

izglītības 
programmas 

apguvei 

Izvērtē, kādus un 
kādā apjomā 

individuālos mācību 
piederumus 

nodrošinās izglītības 
iestāde izglītības 

programmas 
apguvei 

Lūdz izglītības 
iestādes padomi 
pieņemt lēmumu 
par individuāliem 

mācību 
piederumiem, 

kādus jānodrošina 
izglītojamā 
vecākiem 

Vecākiem jānodrošina 
visus individuālos mācību 

piederumus 

Vecākiem jānodrošina 
attiecīgos individuālos 

mācību piederumus 



Individuālo mācību piederumu saraksta paraugs 
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Nav ietverta norāde par pirmsskolas 
izglītības iestādes padomes pieņemto 
lēmumu attiecībā uz tajā norādīto 
individuālo mācību piederumu 
nodrošināšanu, kā rezultātā, 
iespējams: 

 nav sākotnēji izvērtēts kādi 
konkrēti individuālie mācību 
piederumi ir nepieciešami 
attiecīgās izglītības programmas 
apguvei un kādus no tiem 
nodrošinās pirmsskola; 

 nav lūgts izglītības iestādes 
padomei lemt par konkrētiem 
individuāliem mācību 
piederumiem, kas jānodrošina 
izglītojamo vecākiem. 



 interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai 
izglītības pakāpei atbilstoša izglītība (Izglītības likuma 47.panta pirmā daļa) 
 

 izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez 
licences saņemšanas (Izglītības likuma 47.panta otrā daļa) 
 

 interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās 
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas 
licences saņemšanas pašvaldībā (Izglītības likuma 47.panta trešā daļa) 

Interešu izglītības programmas 



Pedagoga termina skaidrojums 

ar atbilstošu 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

fiziska persona 

piedalās  
izglītības programmas īstenošanā 

izglītības iestādē privātpraksē 



pie privātpraksē strādājoša 
pedagoga 

Ja interešu izglītības programmu apgūst 

 

biedrībā 
 

par darbības atbilstību normatīvo 
aktu prasībām atbild pedagogs 

par darbības atbilstību normatīvo 
aktu prasībām atbild biedrība 

 jāsaņem pedagoga privātprakses 
uzsākšanas sertifikāts 
 

 jāsaņem attiecīgajā pašvaldībā licence 
interešu izglītības / pieaugušo neformālās 
izglītības programmas īstenošanai 
 

 jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā 

 jābūt reģistrētai Izglītības iestāžu reģistrā 
vai attiecīgajā pašvaldībā jāsaņem licence 
interešu izglītības / pieaugušo neformālās 
izglītības programmas īstenošanai 



Piemērs  



 
Veiksmīgu Jauno 

mācību gadu! 
 
 

Izglītības kvalitātes valsts dienests 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050 

Tālr. +371 67222504, fakss +371 67228573, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv, 
www.ikvd.gov.lv 

Twitter konts: @IKVD_gov_lv 
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais atbildētājs) 
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