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1. Pašvaldību un privāto izglītības iestāžu
skaita un izglītojamo skaita izmaiņas

Izglītojamo skaits pašvaldību un privātajās
izglītības iestādēs
214800

214521

206397

2019./2020.m.g.

Kopā

745

205737

12845*

2021./2022.m.g.
prognoze

t.sk. privātās

688
643

205203*

2020./2021.m.g.

t.sk. pašvaldību

711

682

218773*

9519

8334

7677

2018./2019.m.g.

205455

215973

Pašvaldībuun
unprivāto
privāto izglītības
izglītības iestāžu
Pašvaldību
iestāžuskaits
skaits
*672
672*
616

*601
601*

59

64

68

*71
71*

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

2020./2021.m.g.

2021./2022.m.g.
prognoze

*Dati uz 19.08.2021.

Kopā

t.sk. pašvaldību

t.sk. privātās

*Dati uz 19.08.2021.

1. Pašvaldību izglītības iestāžu skaits pēc tipa, kuras
īsteno pamata un vispārējās izglītības programmas
45
42

Sākumskolas

41*
246
236

Pamatskolas

235*
292
290

Vidusskolas, t.sk.ģimnāzijas

277*
51
44

Speciālās izglītības iestādes

Vakara (maiņu) un neklātienes
skolas

Profesionālās pamata un vidējās
izglītības iestādes

44*
6
1

1*
3
3

3*

01.09.2019.
01.09.2020.
01.09.2021.

1. Izmaiņas pašvaldību skolu tīklā uz 2021.gada 1.septembri

Reorganizētas,
mainot īstenoto
izglītības pakāpi:
14 vidusskolas
pārveidotas par
pamatskolām;
1 pamatskola - par
sākumskolu;
1 pamatskola – par PII;
1 sākumskola - par PII

Slēgtas:

5*

17*

1 sākumskola;
4 pamatskolas

14*
Reorganizācija
apvienojot,
pievienojot citai
izglītības iestādei:
4 izglītības iestāžu pievienošana citai
izglītības iestādei un 10 izglītības iestāžu
apvienošana, izveidojot 5 izglītības iestādes

*Dati uz 19.08.2021.

2. Grozījumi MK 11.09.2018. noteikumos Nr.583
“Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”

Precizēti kvalitātes un minimāli pieļaujamā izglītojamo skaita kritēriji, kuru neizpildes
rezultātā (primāri vērtējot tieši kvalitātes kritēriju neizpildi) vispārējās vidējās izglītības
programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansējums no valsts
budžeta pakāpeniski samazināsies.
Izglītības iestādes kvalitātes kritērijus pirmo reizi izvērtēs 2022.gada augustā.
Vienlaikus jāņem vērā, ka saskaņā ar 2021.gada 29.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, valsts budžeta finansējumu sāks
samazināt tikai no 2023./2024.mācību gada.
Veikti atsevišķi precizējumi noteikumu pielikumā attiecībā uz obligātā centralizētā
eksāmena indeksa aprēķināšanu.

(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324222-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-11-septembra-noteikumos-nr-583-kriteriji-un-kartiba-kada-valsts-piedalas-visparejas-izgli...)
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2. Grozījumi MK 5.07.2016. noteikumos Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”

No 2021. gada 1. septembra pedagogu zemākā darba algas likme paaugstināta
no 790 euro uz 830 euro (5,1%), bet pirmsskolas pedagogiem – uz 872 euro
(10,4%).
Tiek palielinātas arī profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības un
interešu izglītības iestāžu vadītāju, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāju izglītības iestādē
(koledžas struktūrvienībā), kā arī izglītības metodiķu zemākās mēneša darba
algas likmes.

(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324608-grozijums-ministru-kabineta-2016-gada-5-julija-noteikumos-nr-445-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi-)
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2. Grozījumi MK 5.07.2016. noteikumos Nr.447
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

Veikti precizējumi finansējuma aprēķināšanā attiecībā uz:
- valsts ģimnāzijām (jāizpilda MK noteikumos Nr.583 noteiktais, stāsies spēkā 1.08.2022.),
- izglītības programmu apguvi ģimenē (koeficients 0,1),
- izglītības programmu apguvi tālmācības formā

(koeficients 0,3, ja mācās otru gadu tajā

pašā klasē, izņemot gadījumu, ja mācības atkārtoti uzsāktas viena mācību gada laikā),

- izglītības iestāžu savstarpējiem līgumiem

(pašvaldībām ir tiesības finansējumu pārdalīt
starp attiecīgo pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts
dibinātām izglītības iestādēm, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma
36.panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās
izglītības programmas ietvaros).

Mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no 1.09.2021. līdz 31.08.2022.
aprēķina, ievērojot administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas ir spēkā līdz 30.06.2021.
(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325292-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-5-julija-noteikumos-nr-447-par-valsts-budzeta-merkdotaciju-pedagogu-darba-samaksai-pasval...)
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2. Grozījumi MK 23.03.2010. noteikumos Nr.277
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un
pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

Aktualizētas un precizētas atsevišķas ietvertās normas atbilstoši esošajai
situācijai (piem., saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā internātskolas vairs
nepastāv kā atsevišķs izglītības iestāžu tips, taču tā vietā pastāv izglītības iestādes,
kas nodrošina internāta pakalpojumus).

Noteikts pienākums izglītības iestādēm iekšējā normatīvajā aktā noteikt
preventīvus pasākumus atkarību izraisošu vielu lietošanas risku
novēršanai.

(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325293-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-23-marta-noteikumos-nr-277-kartiba-kada-nodrosinama-izglitojamo-profilaktiska-veselibas-a...)
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2. MK 10.08.2021. noteikumi Nr. 528
“Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un
eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai
obligāti nepieciešamā dokumentācija”

Pilnveidots un aktualizēts regulējums gan par vispārējās izglītības iestādēs, gan par
profesionālās izglītības iestādēs pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamo
dokumentāciju.
Uzsvērta šīs dokumentācijas izmantošana (veidošana, uzturēšana, glabāšana) elektroniskā
formā, tādējādi mazinot administratīvo slogu izglītības iestādēm, taču vienlaikus dodot tiesības
iestādei to nepieciešamības gadījumā tomēr izmantot papīra formā.
Noteikts, kādu konkrētu dokumentu izmantošanā pielietojama Valsts izglītības informācijas
sistēma (VIIS). Vispārējā izglītībā ieraksts VIIS (ar iespēju izgūt elektroniskā formā) būs: izglītojamā
personas lieta; liecība; kopsavilkuma žurnāls; izziņa par izglītības programmas daļēju apguvi.
Ievērojot nepieciešamību pilnveidot VIIS funkcionalitāti attiecībā uz darbu tajā ar konkrēti noteiktajiem
dokumentiem, VIIS attiecīgi tiks pielietota no 01.09.2022. un 01.09.2023.
(pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325295-visparejas-izglitibas-iestazu-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-pedagogiska-procesa-un-eksaminacijas-centru-profesionalas-kvalifikacijas-ieguvesorganizesanai-obligati-nepieciesama-dokumentacija)
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Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2020.gada 11.augusta noteikumos Nr.518
“Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts
ģimnāzijas statuss”” (VSS-702) (pieejams:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505551)

3. Tuvākajā laikā
pieņemt plānotie
MK noteikumi vai
to grozījumi

Noteikumu projekts paredz, ka valsts
ģimnāzijām kritērijos – kompetences un
sasniegumi, izglītības programmu īstenošana,
atbalsts un sadarbība – kvalitātes vērtējuma
līmenis ir ne zemāks kā “ļoti labi”.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība,
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
programmās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz
nākamo klasi” (VSS-351)
Pilnveidots attiecīgais regulējums, pārskatīta
kārtība izglītojamo uzņemšanai, atskaitīšanai
un prasības pārcelšanai nākamajā klasē
vispārējās izglītības programmās, un kārtība
uzņemšanai un atskaitīšanai speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un speciālajās
izglītības iestādēs, tostarp atskaitīšana no
pirmsskolas izglītības programmas.
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3. Plānots uzsākt darbu pie grozījumu sagatavošanas
normatīvajā regulējumā

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

Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra
noteikumos Nr.913 „Kārtība,
kādā izsniedzami valsts atzīti
vispārējās izglītības
dokumenti”

Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumos Nr.253 “Kārtība,
kādā organizējama ilgstoši
slimojošu izglītojamo
izglītošanās ārpus
izglītības iestādes”

4.
1.SEPTEMBRĪ –
ATGRIEŽAMIES SKOLĀ!

−

6.07.2021. MK sēdē tika izskatīts Veselības
ministrijas sagatavotais informatīvais
ziņojums “Par Latvijas Covid-19 stratēģiju
2021.gada rudenim”, kurā iekļauti arī IZM
sagatavotie priekšlikumi (atsevišķi informatīvajā
ziņojumā ietvertie priekšlikumi ir precizēti un
pilnveidoti)

ČETRI PAMATPRINCIPI:
-

Klātienes izglītības princips

-

Drošas izglītības iestādes
princips

-

Vakcinācijas efektivitātes
princips

-

Izglītības iestādes dibinātāja /
vadītāja patstāvības princips

−

10.08.2021. MK sēdē apstiprināja grozījumus
MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” (obligāts
priekšnoteikums klātienes mācību uzsākšanai ir
izglītojamo Covid-19 testa negatīvs rezultāts
(izņemot izglītojamos, kuriem ir sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; testus
apmaksās no valsts budžeta)

−

17.08.2021. MK sēdē apstiprināti grozījumi
MK noteikumos Nr.360, nosakot izglītības un
sporta procesa organizēšanas un norises
nosacījumus no 1.septembra

−

Paralēli – darbs pie Ieteikumu mācību
procesa organizēšanai izstrādes

4. “DROŠA SKOLA”
Kārtība drošības
principu ievērošanai

Atbildīgie par drošības
prasību ievērošanu

- Iepazīstina izglītojamos, viņu
likumiskos pārstāvjus,
nodarbinātos, pakalpojumu
sniedzējus
- Publisko mājas lapā

Iknedēļas testēšana
Izglītojamo (izņemot pirmsskolā) un
nodarbināto testēšana, izņemot
vakcinētos vai pārslimojušos

a.

c.

b.

d.

Drošības pasākumi
- Distancēšanās, higiēna, veselības
stāvokļa uzraudzība, t.sk. plūsmu
organizēšana un kontrole,
koplietošanas telpu izmantošana
- Vēdināšana, maskas

5. Izglītojamo skaita apstiprināšanas process VIIS nemainās (1)

Izglītības iestāde sagatavo atskaiti, pārbauda un apstiprina sadaļā Iestāde ->Izglītojamo skaits. Pēc tam,
kad iestāde apstiprinājusi atskaiti, dati jau nonāk atskaitēs mērķdotācijas aprēķinam, lai var veikt pārbaudi par
skolēnu skaita sadalījumu.
Pašvaldība sadaļā Pašvaldība -> Izglītojamo skaits pašvaldībā:
pārbauda un apstiprina katras izglītības iestādes atskaiti (darbība Apstiprināt/Atcelt iezīmētās
atskaites);
pārbauda informāciju kopumā par novadu (Atskaites -> (Jauns) Izglītojamo skaits pašvaldību izglītības
iestādēs mērķdotāciju aprēķinam) un iesniedz datus IZM (saite Aizsūtīt uz IZM apstiprināšanai).

Izglītojamo skaitu apstiprina par situāciju uz 1.septembri.
IZM 2021.gada 5.septembrī plkst. 24:00 slēdz iespēju iesniegtās atskaites atcelt un līdz ar to labot sniegto
informāciju par izglītojamo skaitu.
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5. Izglītojamo skaita apstiprināšanas process VIIS (2)
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Veiksmīgu un drošu
jauno mācību gadu!
IZM_gov_lv

Izglitibas.ministrija

