Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un
izglītības speciālistu tiešsaistes seminārs,
2021.gada 16.jūnijā

Izglītības departaments

16/06/2021

Normatīvā regulējuma grozījumi,
grozījumu projekti un citas aktualitātes
vispārējā izglītībā

Grozījumi MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos
Nr.445 «Pedagogu darba samaksas noteikumi»
Grozījumi paredz pirmsskolas
pedagogu darba samaksas
straujāku pieaugumu jau sākot ar
2021.gada 1.septembri, t.i. zemākā
darba algas likmi paredzēts kāpināt
par 5% līdz 872€. Savukārt ar
2022. gada 1. septembri – līdz
960€.
Šādas izmaiņas dos iespēju mazināt
nevienlīdzību vienas darba stundas
izmaksās starp pirmsskolas
izglītības posmu un pārējiem.
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Grozījumi MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos
Nr.447 «Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs»

(i) ATR ietekme

(ii) precizējumi finansējuma
aprēķinos
(a) valsts ģimnāzijām
(b) mācību satura apguvei
ģimenē
(c) tālmācības «otrgadniekiem»

(iii) savstarpējie līgumi
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Skolu tīkla vadlīnijas, t.sk. izmaksas

Ļoti aktuālas vadlīnijas kā ceļa
karte jaunajām pašvaldībām,
kā novērtēt sava novada
skolas.
Aktuāli arī pašvaldību
salīdzinošie izdevumi par
izglītības iestādēm.
Paredzam jūlijā, kad sāks
darbu jaunās pašvaldības, tās
publicēt un nodot pašvaldību
rīcībā.
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Grozījumi MK 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.934 «Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
funkcionālajām kategorijām»

No izglītības pamatlīmeņiem tiek
pārcelti izglītojamo –
(i) pārvadājumi (09.610),
(ii) ēdināšana (09.620),
(iii) izmitināšana (09.630),
(iv) pārējie papildu pakalpojumi

(09.640).

Grozījumi tiktu attiecināti uz
pašvaldību 2023. gada budžetu
plānošanu un uzskaiti.
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Netiešo izmaksu vadlīnijas

Pēc MKN #934
apstiprināšanas valdībā
atjaunosies darbs pie
vadlīnijām par netiešajiem
izdevumiem izglītībā.
Līdz 30.septembrim kopā ar
FM, VARAM, LPS un LLPA
vadlīnijas tiks sagatavotas un
nodotas pašvaldību rīcībā.
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Turpinās darbs pie kvalitatīvas izglītības mērķa,
pilnveidojot pedagogu darba samaksas modeli

Auditorfirma «KPMG Baltics» līdz
7.jūlijam vērtē pilnveidoto modeli.
Paredzam jūlijā piedāvāt valdībai
izskatīt vairākus modeļa variantus:
(i) finansējuma aprēķins līdz

skolas līmenim;
(ii) līdz pašvaldības līmenim;
(iii) likt lielāku ambīciju attiecībā
uz pedagogu atlīdzības
samērošanu ar vidējo algu
tautsaimniecībā.
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Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.583
“Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”
(apstiprināti Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija sēdē)

 Reģionālais sadalījums un minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klašu
grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās
vispārējās vidējās izglītības iestādēs noteikts atbilstoši informatīvajā ziņojumā
noteiktajam un MK 2020.gada 20.oktobrī atbalstītajam.

 Kvalitātes vērtēšanas kritēriji salāgoti ar

pilnveidoto akreditācijas

sistēmu (ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.618 “Izglītības iestāžu,

eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas
un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”).

 Akreditācijas rezultāti un OCE indeksa aprēķins kopā tiek vērtēti kā

izglītības iestādes kvalitāte. Izglītības iestādes kvalitātes kritērijus pirmo reizi
izvērtēs 2022. gada augustā. Ja kritēriji nebūs izpildīti, pirmajā gadā, t.i.
2022./2023.mācību gadā, skola saņems brīdinājumu. Ja kvalitātes kritēriji netiks
izpildīti arī turpmākajos gados, tad tiks samazināts piešķiramais valsts budžeta
mērķdotācijas apjoms pedagogu atalgojumam.

 Kvalitātes un minimālā izglītojamo skaita kritēriji neattiecas uz

speciālajām skolām, vidusskolām, kas vidējās izglītības pakāpē īsteno tikai
speciālās vidējās izglītības programmas, vai par kurām izglītības iestādes
dibinātājs pieņēmis lēmumu par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizācijas
vai likvidācijas pabeigšanu līdz kārtējā gada 31. augustam.
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Papildu mācību pasākumu īstenošana
MK noteikumu Nr.360 grozījumi pieejami: https://likumi.lv/ta/id/324014-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junijanoteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati... )

Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija sēdē atbalstīti
grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos
Nr.360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai» (stājas spēkā 16.06.2021.),
nosakot, ka

 papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk

kā 10 izglītojamiem grupā, lietojot mutes un deguna
aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot
citas noteikumos Nr.360 minētās epidemioloģiskās drošības
prasības.

 Papildu

mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot to norisē
iesaistīto izglītības iestādē nodarbināto un izglītojamo
iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu neveic, ja
izglītojamo skaits grupā papildu mācību pasākumu norisē ir
ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt noteikumu
Nr.360 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas.

 Papildu

mācību pasākumus ārtelpās var organizēt ne vairāk
kā 20 izglītojamiem grupā, nodrošinot divu metru distanci.
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P.S. Papildu mācību pasākumus joprojām varēs īstenot arī
individuālo konsultāciju veidā un attālināti.

Ministru kabineta noteikumu projekti (I)
(izsludināti VSS/atkārtota saskaņošana pēc atzinumu saņemšanas)

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Vispārējās

izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru
profesionālās kvalifikācijas ieguves
organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”
(VSS-4)

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
programmās, speciālajās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti
no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” (VSS-351)

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo
speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika
pirmsskolas izglītības iestādēs” (VSS-981)
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Ministru kabineta noteikumu projekti (II)
(izsludināti VSS/atkārtota saskaņošana pēc atzinumu saņemšanas/izstrādes procesā)

 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta
noteikumos Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās
palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” (VSS-488)

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Attālināto mācību
organizēšanas un īstenošanas kārtība” (VSS-170)

 Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta
noteikumos Nr.518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un
anulēts valsts ģimnāzijas statuss” (izstrādes procesā)

 Ministru kabineta noteikumu projekts par izglītības
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu (izstrādes procesā)
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Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

 Plānots veikt grozījumus

Vispārējās izglītības likumā,
ietverot deleģējumu Ministru
kabinetam noteikt vienotus
kritērijus uzņemšanai
vispārējās vidējās izglītības
programmās (paredzot iespēju
izglītības iestādei noteikt
papildu prasības).

 Aicinām izglītības pārvaldes
atkārtoti sniegt viedokli par
iespējamiem kritērijiem.
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Valsts kontroles revīzijas ziņojums “Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja
saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?”
(Pieejams: https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-bernam-ar-specialam-vajadzibam-ir-iespeja-sanemt-ta-spejamvajadzibam-un-berna-labakajam-interesem-atbilstosu-izglitibu)

Valsts kontroles secinājumi par speciālās
izglītības jomu:

 Ilgs un sarežģīts ceļš līdz speciālajai izglītībai
nepieciešamā atzinuma saņemšanai.

 Izglītības iestāžu reforma – tikai pirmais solis
pareizajā virzienā.

 Izglītības iestādēs nepilnīga informācija par bērniem
nepieciešamo un saņemto atbalstu.

 Latvijā aizvien darbojas slēptie bērnunami – internāti.
 Profesionālā izglītība kā sociālais pakalpojums.
 Speciālās izglītības jomas sakārtošanai steidzami
nepieciešama izlēmīga rīcība visos valsts pārvaldes
līmeņos.

13

Mācību process no 2021.gada 1.septembra

 Lai risinātu jautājumus un sniegtu priekšlikumus, kas saistīti ar
epidemioloģisko prasību ievērošanu izglītības
izveidota starpinstitucionāla darba grupa.

iestādēs,

ir

 Gatavojoties

jaunajam mācību gadam, izvērtējami tādi aspekti
kā izglītības iestādēs nodarbināto un arī izglītojamo vakcinācija,
izglītojamo un nodarbināto testēšana, izglītības iestāžu telpu
platība un gaisa kvalitāte, mutes un deguna aizsegu lietošana
mācību procesā, izglītojamo transports u.c. Vienlaikus jāņem
vērā, ka arī ierobežojumu mazināšana izglītības jomā būs
atkarīga no veselības ekspertu viedokļiem.

 Tiks

veikti atbilstoši grozījumi Ministru kabineta 2020.gada
9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un
vadlīnijās “Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko
situāciju Covid-19 laikā”.
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