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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai 

 

Par pirmsskolas izglītības pedagogiem 

 

 

 Izglītības un zinātnes ministrija ir iepazinusies ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības 2019. gada 26. septembra vēstuli Nr. 171 un sniedz savu viedokli.  

 

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem gan izglītības kvalitātes nodrošināšanas, gan 

izglītības pieejamības un finanšu resursu efektīvas izmantošanas kontekstā, kā arī izglītības 

procesā iesaistīto cilvēkresursu racionālas noslodzes kontekstā, ir jauna pedagogu darba samaksas 

modeļa izveide. Minētajā procesā paredzam būtisku lomu diskusijai par pedagogu, tai skaitā 

pirmsskolas pedagogu, darba slodzes struktūru un tās sasisti ar mērķiem un uzdevumiem, kuru 

īstenošana katrā izglītības posmā pedagogiem savā profesionālajā darbībā ir jānodrošina.  

Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) organizē tikšanās ar pašvaldībām 

(vadītāju, Izglītības nodaļas pārstāvi, skolu un pirmsskolu direktoriem), pārrunājot skolu tīkla, 

pedagogu nodrošinājuma, slodzes, atalgojuma, atbalsta sistēmas u.c. jautājumus, tai skaitā, skatot, 

kādas ir izmaksas uz vienu izglītojamo atšķirīgos novados. Pēc iegūtajiem datiem tiks vērtētas 

iespējas finansējuma modeļa „nauda seko skolēnam” pārskatīšanai. Jaunais finansējuma modelis 

plašākai sabiedrībai tiks prezentēts 2020. gada februārī, tāpēc detalizēts pirmsskolas pedagoga 

slodzes finansēšanas modelis tiks skatīts nākamā gada sākumā. 

 

1. Vai izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska pirmsskolas izglītības pedagogu darbu 

vērtē kā mazāk darbietilpīgu un mazāk nozīmīgu salīdzinājumā ar pedagogu darbu citās izglītības 

pakāpēs? Lūdzam minēt konkrētus argumentus šim apgalvojumam. 

 

Neapšaubāmi, pirmsskolas vecums ir sensitīvākais periods bērna dzīvē, kurā notiek 

izmaiņas vairākos būtiskos rādītājos, nosakot dažādu personības attīstības jomu raksturīgās 

iezīmes visā cilvēka turpmākajā dzīvē: kognitīvo procesu darbība, valodas attīstība, lasīt un rakstīt 

prasmes attīstība, radošums, personības veidošanās u.tml. Pēdējo 10 gadu laikā pirmsskolas 

izglītības svarīgums un līdz ar to arī pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācijas nozīmīgums 

tiek uzsvērts starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos, kā arī Latvijas izglītības sistēmu 

raksturojošajos dokumentos. Starptautisko prasmju pētījumu rezultāti apliecina, ka bērniem un 

pusaudžiem, kuri apguvuši augstas kvalitātes pirmsskolas izglītību, ir labākas sekmes lasīšanā un 

matemātikā. Pirmsskolas pedagoga pienākums ir uzņemties atbildību par bērnu kognitīvo un 

lingvistisko attīstību, par viņu audzināšanu un socializāciju, par daudzkultūru vides un 
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globalizācijas radītām problēmām, veidojot kvalitatīvu pirmsskolas izglītības piedāvājumu. 

Pārskatot finansēšanas modeli, tiks vērtēta pirmskolas pedagoga darba specifika. 

 

2. Vai izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska uzskata, ka pirmsskolas izglītības 

pedagogam, gatavojoties nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādē, ir nepieciešams mazāks 

patērētais laiks? Lūdzam pamatot savu viedokli.  

 

Līdz šim IZM nav bijis patstāvīga speciālista, kas ir atbildīgs tieši par pirmsskolas 

izglītības posmu. Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī izglītības līmeņa jautājumi nav 

tikuši risināti ilgākā laika posmā. Ieviešot „Skola 2030” kompetenču pieeju, mainās akcenti, kas ir 

svarīgi arī pirmsskolā. Pirmsskolas izglītības skolotājam ir jāspēj nodrošināt veiksmīgu pāreju no 

pirmsskolas uz pamatskolu, izmantojot uz kompetencēm balstītu mācību saturu un nodrošinot 

atbilstošu mācību vidi. Minētais nepārprotami liecina, ka kvalitatīvu un uz ilgtspējīgu attīstību 

balstītu pirmsskolas izglītību spēj nodrošināt tikai augsti kvalificēti pedagogi. Pirmsskolas 

pedagogam, gatavojoties nodarbībām, nav iespējams mērīt patērēto laiku un vēl vairāk salīdzināt 

ar kāda cita pedagoga patērēto laiku, jo katram tas noteikti būs citādāks. 

  

3. Vai izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska uzskata, ka pirmsskolas izglītības 

pedagogam ir nepieciešama zemāka profesionālā kompetence kā citās izglītības pakāpēs 

strādājošajiem pedagogiem? Lūdzam minēt konkrētas zināšanas un prasmes.  

 

Attiecībā uz Eiropas valstu pieredzi ir divi atšķirīgi pirmsskolas personāla izglītošanas 

veidi – viens personālam, kas strādā ar mazākajiem bērniem (jaunāki par 2–3 gadiem), un otrs 

darbam ar bērniem, kas vecāki par 3–4 gadiem. Šī personāla profesionālajā sagatavošanā atšķiras 

ne vien kvalifikācijas līmenis un profesionālais profils, bet arī izglītības saturs. Mazāko bērnu 

pedagogu sagatavošana ir praktiskāka un tiek uzsvērta tādu zināšanu ieguve, kas tieši noderēs 

praktiskajā darbā. Savukārt pārējo skolotāju izglītībā liela nozīme ir vispārizglītojošajiem kursiem, 

kuru mērķis ir sagatavot kvalificētus vispārēji izglītotus pedagogus.  

Skatot Latvijas izglītības sistēmu, pirmskolas posmā ir daudzi risināmi jautājumi: atbalsta 

sistēmas veidošana, finansēšanas modelis, atbildība, kas uzņemas šī posma izglītības realizēšanu 

– pašvaldības vai valsts u.c.. 

 

Informējam, ka IZM š.g. 6.novembrī organizēs semināru diskusiju par aktuālajiem 

pirmsskolas izglītības jautājumiem, uzaicinot pašvaldību pirmsskolas izglītības speciālistus un 

vadību formulēt savus priekšlikumus un redzējumu par šī izglītības līmeņa sakārtošanu. 

 

 

Ministre I. Šuplinska  
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