Vispārējas izglītības jomas aktualitātes,
2020./2021.mācību gadu uzsākot
Izglītības departaments
Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu seminārs
2020.gada 19.augusts
Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55, Rīga

Saturs

1. VIIS operatīvie statistikas dati
2. Pedagogu darba samaksas jautājumi
3. Veiktie grozījumi normatīvajos aktos
4. Plānotie grozījumi normatīvajos aktos

5. Aptauja izglītības iestādēm
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1. Pašvaldību izglītības iestāžu skaits, kuras īsteno
pamata un vispārējās vidējās izglītības programmas
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1. Pašvaldību izglītības iestāžu skaits pēc tipa, kuras
īsteno pamata un vispārējās vidējās izglītības
programmas
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1. Izmaiņas pašvaldību skolu tīklā uz
2020.gada 1.septembri

Reorganizētas,
mainot īstenoto
izglītības pakāpi

Reorganizācija
apvienojot,
pievienojot citai
iestādei

Slēgtas

10

11

13

(2 sākumskolas,
(11 pašvaldību lēmumi
(4 vidusskolas tiks
8 pamatskolas,
pārveidotas par
par 9 izglītības iestāžu
1 speciālās izglītības
pamatskolām,
pievienošanu citai
iestāde,
4 pamatskolas - par
izglītības iestādei un 4
2 vakara
sākumskolām,
izglītības iestāžu
vidusskolas)
1 pamatskola – par PII, apvienošanu, izveidojot
1 sākumskola - par PII)
2 izglītības iestādes)
Dibināta 1 pirmsskolas izglītības iestāde
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2. Grozījumi Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445
«Pedagogu darba samaksas noteikumi»
(https://www.vestnesis.lv/op/2020/119.22)

No 2020. gada 1. septembra pedagogu zemākā darba algas
likme paaugstināta no 750 euro uz 790 euro (5,3%).

Par 5,3 % paaugstināta arī izglītības iestāžu vadītāju
zemākā darba algas likme.
Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās
izglītības programmas, noteikta piemaksa 10 procentu
apmērā no mēneša darba algas.
Dibinātājs saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, ir tiesīgs
izglītības iestādes vadītājam noteikt piemaksu par darba
kvalitāti no izglītības iestādes dibinātāja finanšu līdzekļiem.
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2. Grozījumi Ministru kabineta 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»

(https://likumi.lv/ta/id/315594-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-5-julija-noteikumos-nr447-par-valsts-budzeta-merkdotaciju-pedagogu-darba-samaksai-pasval...)

Izglītojamo skaitam speciālās izglītības programmās tiks
piemērots koeficients 2, 3 vai 5 atbilstoši speciālās izglītības
programmai (iepriekš visiem piemēroja koeficientu 2).
Izglītojamo skaitam, kuri vispārējās izglītības programmas apgūst
ieslodzījuma vietās, piemēros koeficientu 1,3.

Valsts ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam 10.-12.
klasēs piemēros koeficientu 1,22.

Padziļināto programmu finansēšanas termiņš tiek pagarināts līdz
2023.gada 31.augustam.
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2. Speciālā izglītība 2020./2021.mācību gadā
(izmaiņas spēkā no 2020.gada 1.septembra)

Kā izglītības iestādes veids vairs nepastāv speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde un rehabilitācijas centrs.

Speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās izglītības programmas
izglītojamiem, par kuriem no valsts budžeta sedz uzturēšanas
izdevumus:
- ar garīgās veselības traucējumiem (kods 57),
- ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 58),
- ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
(kods 59),
- ar redzes traucējumiem (kods 51),
- ar dzirdes traucējumiem (kods 52),
- ar jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolā (kods 56).

Nosacījums, ka pārskatos par mērķdotācijas izlietojumu uzrādītais atlikums
uz budžeta gada sākumu nedrīkst pārsniegt 1% no pašvaldībai piešķirtās
mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, attiecas tikai uz mērķdotācijas
izlietojumu pedagogu darba samaksai.
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3. Veiktie grozījumi likumdošanā:
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

(https://likumi.lv/ta/id/312279-grozijumi-visparejas-izglitibas-likuma;

(https://likumi.lv/ta/id/314994-grozijumi-visparejas-izglitibas-likuma)

Ministru kabinets nosaka prasības pamatizglītības programmu ar augstākiem
izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem izstrādei un satura
apguvei.
Līdz 31.12.2023.2023. valsts ģimnāzijas statusu jaunām izglītības iestādēm
nepiešķir.
Līdz 31.12.2023. speciālās izglītības attīstības centra statusu jaunām
speciālās izglītības iestādēm nepiešķir. Vienlaikus tie speciālās izglītības
attīstības centri, kas īsteno vismaz vienu speciālās izglītības programmu, kas
atbilst VIL 51.panta 5.daļai, turpina saglabāt attīstības centra statusu līdz
31.08.2023.
Ministru kabinets nosaka kārtību starptautisko testēšanas institūciju izdotajos
dokumentos norādīto pārbaudījumu vērtējumu atbilstības noteikšanai
svešvalodas centralizētā eksāmena vērtējumam.
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3. Grozījumi MK 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747
«Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un
pamatizglītības programmu paraugiem»
(https://likumi.lv/ta/id/316102-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-27-novembranoteikumos-nr-747-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizgl... )

Saglabāts mūzikas stundu skaits
trijos gados 4.-6.klasē līdzšinējā
apmērā (6 stundas)
Noteiktas prasības pamatizglītības
programmu izstrādei ar augstākiem
plānotajiem rezultātiem:
- plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti
mācību jomā vai tās daļā ir noteikti augstāki un
ir saskaņoti ar VISC;

- mācību stundu skaits mācību priekšmetos tiek
samazināts ne vairāk kā par 25 procentiem no
standartā noteiktā kopējā stundu skaita trijos
gados mācību priekšmetā.

Noteiktas prasības sasniedzamajiem
rezultātiem pamatizglītības programmās
ar augstākiem plānotajiem rezultātiem:
- skolēnu snieguma vidējie rezultāti attiecīgajos valsts
pārbaudes darbos triju gadu periodā ir vismaz par 10
procentiem augstāki par vidējiem rezultātiem triju
gadu periodā valstī;
- mācību jomā vai daļā no jomas, kurā nav noteikti
valsts pārbaudes darbi, skolēnu mācību sniegums
mācību gada noslēgumā triju gadu periodā vidēji
vismaz 60 procentiem skolēnu ir 8 balles vai vairāk;
- skolēni triju gadu periodā ir godalgotu vietu ieguvēji
(attiec. mācību jomā) mācību priekšmetu olimpiādēs,
skatēs, konkursos vai projektos reģionālā, valsts vai
starptautiskā mērogā;;;
- izglītības iestāde katru gadu triju gadu periodā ir
piedalījusies vai organizējusi koncertus, uzvedumus,
konkursus, atklātās mācību priekšmetu olimpiādes,
erudīcijas spēles vai citus ar attiecīgo mācību jomu
saistītus pasākumus.
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3. MK 2020.gada 11.augusta noteikumi Nr.518
«Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts
ģimnāzijas statuss»
(https://likumi.lv/ta/id/316730-kartiba-kada-tiek-pieskirts-un-anulets-valsts-gimnazijas-statuss)

Valsts ģimnāzijām jāpiedāvā vairāk mācību kursu komplektu nekā citām
vispārizglītojošajām vidusskolām.
Valsts ģimnāzijām jāīsteno sistēmisks darbs izglītojamo spēju un
talantu attīstīšanai.

Akcentēta pedagogu radoša darbība un sadarbība dažādos līmeņos.

Jānodrošina augstāka izglītības satura apguves kvalitāte (augstākas
prasības OCE, akreditācijā).
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4. Plānotie grozījumi Izglītības likumā (I)
Papildināt IL 1.pantā lietoto terminu definīcijas:
ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBAS:
klātienes izglītības procesa daļa mācību procesa personalizācijai, pašvadītas mācīšanās
stiprināšanai un digitālo prasmju attīstībai, izmantojot dažādas mācību organizācijas
formas, mācību metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī
attālinātajam mācību procesam pielāgotus vai izstrādātus mācību līdzekļus

KLĀTIENE:
izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības saturu apgūst izglītības iestādes
īstenotas izglītības programmas ietvaros, apmeklējot izglītības iestādi, tai skaitā
attālinātajās mācībās, atbilstoši tās apstiprinātam mācību darba organizācijas plānam,
mācību stundu (nodarbību) sarakstam

MĀCĪBU LĪDZEKĻI:
piem., - interaktīvas mācību platformas; - mācību vadības platformas; - mācību saziņas
programmatūras; - individuālie mācību piederumi: izglītojamo personiskās lietošanas
priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vairāku mācību priekšmetu (kursu)
obligātā satura apguvei vai kurus izmantojot mācību procesā izglītojamais izsaka vēlmi priekšmetus
vai produktus radīt savām vajadzībām, kā arī higiēnas apsvērumu dēļ individuāli lietojamais apģērbs
un apavi
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4. Plānotie grozījumi Izglītības likumā (II)

Pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo izglītības iestāžu
vadītājus, kā arī izglītības pārvalžu vadītājus (izslēdzot regulējumu par pašvaldības
pienākumu to saskaņot ar attiecīgās nozares ministriju).
Precizētas normas par to, kādi mācību līdzekļi tiek nodrošināti no valsts budžeta
līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.
Lai stiprinātu vecāku līdziesaisti bērnu mācību un audzināšanas procesā, noteikt
vecākiem vai pilngadīgam izglītojamam pienākumu slēgt ar izglītības iestādi
līgumu par vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvi.
Izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, ir tiesības
slēgt sadarbības līgumus par mācību priekšmeta vai tā daļas attālinātu īstenošanu.
Precizēt normu par minimāli pieļaujamā izglītojamo skaita un kvalitātes kritērijiem
vidējās izglītības pakāpē, tostarp deleģējumu Ministru kabinetam, attiecībā uz
vispārējās izglītības programmās vidējās izglītības pakāpē nodarbināto pedagogu
darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
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4. Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā:
Sagatavotie MK noteikumu projekti

MK iesniegts noteikumu projekts «Kārtība, kādā valsts finansē
darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs», kas
stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī. Izslēgts regulējums par līgumu
slēgšanu dotācijas piešķiršanai, pilnveidojot regulējumu par dotācijas
mērķi, piešķiršanas un izlietošanas kārtību. Noteikts, ka izglītojamo
skaitam, kas vienā un tajā pašā klasē tālmācības izglītības
ieguves formā īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās
mācās vairāk par vienu mācību gadu, piemēro koeficientu 0,3.

Sagatavots MK noteikumu projekts
«Noteikumi par vispārējās
izglītības iestāžu pedagoģiskā
procesa organizēšanai
nepieciešamo obligāto
dokumentāciju»

Sagatavots MK 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»
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4. Piedāvājums minimālajam skolēnu skaitam
10.–12.klasē pašvaldību vispārējās vidējās
izglītības iestādēs
(plānotie grozījumi MK noteikumos Nr.583)

IEDALĪJUMS

1. Desmit valstspilsētas – Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jūrmala,
Rēzekne, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, Ventspils, Ogre
2. Administratīvo teritoriju administratīvie centri
(izņemot valstspilsētas)

Minimālais
izglītojamo
skaits
10.–12.kl.*

120
90

3. Administratīvā teritorija ārpus administratīvā centra

40

4. Teritorijas pie Eiropas Savienības ārējās robežas
(Rekavas vidusskola, Baltinavas vidusskola, Kārsavas
vidusskola, Ciblas vidusskola, Zilupes vidusskola, Salienas
vidusskola, Zemgales vidusskola (Daugavpils novadā))

25

*minimālā izglītojamo skaita kritēriji netiek attiecināti uz valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības iestādēm
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5. Aptauja izglītības iestādēm
Jautājumi par izglītības iestāžu rīcību, īstenojot piesardzības
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai:
1.Informācija par izglītības iestādi

2.Plānotā mācību procesa organizācija
3.Koplietošanas telpu izmantošana
4.Transporta nodrošinājums
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Veiksmīgu jauno mācību gadu!

