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                        Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam 

A. Ašeradenam un deputātiem 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības,  

zinātnes un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētājam I. Dūrītim un deputātiem  

  

Informācijai: 

Latvijas pirmsskolas izglītības asociācijas prezidentei R. Kaņepējai 

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu biedrības vadītājai D. Kājiņai 

Latvijas vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv” vadītājai I. Akmentiņai - Smildziņai 

 

                                           

Par izglītības un kvalifikācijas prasībām pirmsskolas izglītības skolotājiem 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazinās ar profesijas 

standarta projektu Skolotājs un saskata riskus turpmākai kvalitatīvas pirmsskolas izglītības 

īstenošanai un pirmsskolas skolotāja profesijas prestiža pazemināšanai. OECD Latvijas Prasmju 

stratēģijas novērtējumā un rekomendācijās minēts, ka prasmju nelīdzsvarotība Latvijas darba tirgū 

kavē izaugsmi, kā arī: „Prasmes ir būtiskas gan cilvēku, gan sabiedrības panākumiem kopumā, un 

augstāks kognitīvo prasmju līmenis tiek saistīts ar virkni vēlamu iznākumu. Tādējādi prasmju 

attīstība agrīnā dzīves posmā ir būtiska investīcija valstu ekonomiskajā izaugsmē un labklājībā… 

Skolotāji ir vissvarīgākais ar skolu saistītais faktors, kas nosaka skolēnu sasniegumus (Schwartz, 

Wurtzel and Olson, 2007). Ikvienai valstij, kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga izglītības 

sistēma, ir nepieciešams pieņemt darbā, noturēt, attīstīt un veidot augstas kvalitātes mācībspēku 

saimi.” 

Analizējot 2020.gada 8.aprīlī Profesionālās izglītības un nodarbinātības apakšpadomes 

(PINTSA) sēdē iesniegto Skolotāja standarta projektu, secinām, ka pirmsskolas skolotājiem 

turpmāk būs nepietiekamas prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, lai 

īstenotu jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un iekļaujošu izglītību. Piemēram, pirmsskolas 

skolotājam nav plānotas profesionālās zināšanas par bērnu mācīšanos ietekmējošiem faktoriem, 

bioloģiskajiem, biheiviorālajiem, kognitīvajiem, sociāli emocionālajiem, sociāli kognitīvajiem 

aspektiem, kā arī profesionālās zināšanas par bērnu ar dažādām spējām, izglītības vajadzībām un 

speciālajām vajadzībām attīstību, viņu pedagoģisko novērtēšanu un atbalsta speciālistu iesaisti 

atbalsta sniegšanai mācību procesā u.c. būtiskas profesionālās zināšanas un kompetences. 

Pirmsskolas izglītības asociācija arī saskata būtiskus riskus pirmsskolas skolotāju sākotnējās 

izglītības kvalitatīvai nodrošināšanai, ko apliecināja vēstulē, kas tika adresēta Saeimas izglītības un 

kultūras komisijai, Ministru kabinetam, izglītības un zinātnes ministrijai, pašvaldību savienībai un 

LIZDA. 

2020.gada 8.aprīlī notika PINTSA elektroniskajā sēdē, projekts netika apstiprināts un sēdes 

dalībnieki nolēma atlikt profesiju standarta Skolotājs - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/6. 

LKI, saskaņošanu līdz brīdim, kamēr visas iesaistītās puses vienosies par standarta redakciju un 
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profesionālās kvalifikācijas "Skolotājs" izglītības saturu. Sēdes ietvaros Labklājības ministrija 

norādīja, ka: „..PS projekts ir izstrādāts pretrunā ar normatīvajiem aktiem izglītības jomā un 

izstrādātājai profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodikai. Vērš 

uzmanību uz to, ka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kur katram 

līmenim ir noteiktas savas prasības - uzdevumi, prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un 

kompetences. Tāpēc profesionālās kvalifikācijas “Skolotājs” ieguve ar 6.LKI līmeni un 5.LKI 

līmeni rada sajukumu sistēmā, paredzot vienādus profesijas pienākumus un uzdevumus, kurus var 

realizēt skolotājs, kas ir apguvis 2 gadu studiju programmu (4.PKL) un 4 gadu studiju programmu 

(5.PKL - profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod 

iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu).” Latvijas darba devēju 

puse norādīja, ka: „…darba devēju puse atbalsta elastīgas pieejas īstenošanu profesijas standartu 

izstrādē, tomēr PS projekts “Skolotājs” ir pretrunā ar līdzšinējo profesiju standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību izstrādes metodiku. Līdz šim līdzīgas pieejas īstenošana citās nozarēs ir 

ierobežota, ņemot vērā metodikā noteikto. Tāpēc darba devēju puse rosina divus scenārijus: grozīt 

metodiku, lai tā pieļautu vēlamo elastīgo pieeju, vai arī sagatavot divus standartus, kur katrs atbilst 

attiecīgajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim. Darba devēju pārstāvji atkārtoti uzsver, 

ka, atbilstoši Boloņas procesam un izpratnei, ka īsā cikla studiju programmas var būt daļa no pirmā 

cikla studiju programmām, ir nepieciešams rast elastīgu pieeju pēctecīgas profesionālās augstākās 

izglītības īstenošanai. Vienlaikus jāņem vērā, ka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra nosaka 

atšķirīgus mācīšanās rezultātus 5. un 6. kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim, kas nozīmē, ka tas ir 

korekti jāatspoguļo arī profesiju standartos. Attiecībā uz profesijas standarta saturu darba devēju 

puse norāda, ka dialogā ar LIZDA un citām iesaistītajām pusēm jāatrod labākais risinājums, kas 

nodrošinātu kvalitatīvu izglītības saturu skolotāju sagatavošanā.” 

LIZDA iepazīstoties ar citu valstu pieredzi secina, ka Igaunijā un Lietuvā pirmsskolas 

skolotājiem jāiegūst bakalaura grāds, bet Somijā maģistra grāds, no kuriem 3 gados iegūst 

bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā un divus gadus maģistratūrā studē speciālo izglītību 

pirmsskolā.  

Informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības 

prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” ir ietverta pretrunīga informācija. 

Piemēram, 1.attēlā, kur atainots jaunais pedagogu izglītības sistēmas konceptuālais modelis 

pirmsskolas skolotājiem paredzēta pirmā līmeņa augstākā izglītība. Savukārt, sadaļā par profesijas 

standartu teikts: „Pedagogs ir reglamentēta profesija, tāpēc speciālistu sagatavošanu pedagoga 

izglītības un  profesionālās kvalifikācijas iegūšanai paredzēts īstenot tikai profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmās Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6. līmenī.” un „Pašlaik 

skolotāja profesijas standarts tiek gatavots iesniegšanai Valsts izglītības satura centrā. Skolotāja 

profesijas standartu plānots Profesionālās izglītības trīspusējās sadarbības apakšpadomē saskaņot 

2018.gada pirmajā ceturksnī.” Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes 2018. gada 23. maija sēdē arī tika apstiprināts Skolotāja profesijas standarts, kuru 

izstrādāja vairākas darba grupas, kurās kā eksperti piedalījās IZM, projekta Skola 2030, 

nodibinājuma Iespējamā misija, augstskolu, pedagogu profesionālo organizāciju un citu 

organizāciju un institūciju pārstāvji, kas vienojās par kvalifikācijas līmeni, profesionālās 

kvalifikācijas prasībām atbilstoši jaunajam kompetencēs balstītajam saturam. Iepriekš minētajā 

informatīvajā ziņojuma sadaļā - pasākumi jaunas pedagogu izglītības sistēmas ieviešanas 

sagatavošanai, minēts, ka „Latvijas Universitātei kā vadošajam partnerim ir jāizstrādā projekts 

izglītības zinātnes nozares kvalifikāciju struktūras izpētei un izstrādei” un „Liepājas Universitātei 

kā vadošajam partnerim ir jāizstrādā projekts, kas paredz skolotāja profesijas standarta 

aktualizēšanu atbilstoši Izglītības un zinātnes nozares kvalifikāciju struktūras izpētes rezultātiem, un 

citu pedagoģijas jomas obligāti piemērojamo profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas 

prasību izstrādi. Paredzams, ka nozares kvalifikācijas struktūras izpētes rezultātā tiks identificētas 

arī citas izglītības jomas profesijas, kurām nepieciešama profesijas standarta izstrāde, piem., 

profesijas standarts pedagogam darbā ar pieaugušajiem, kā arī tiks noteikts, kurām profesijām 

netiek izstrādāti profesiju standarti, bet tiek izstrādātas profesionālās kvalifikācijas prasības.” Nav 

skaidrs, kādēļ pirms pētījuma rezultātiem un nesaskaņojot ar profesijas standarta Skolotājs izstrādes 



darba grupu šobrīd tiek virzīts projekts, kurā ir noteiktas zemākas kvalifikācijas prasības 

pirmsskolas skolotājiem, nekā šobrīd spēkā esošajā standartā, kas ir pieņemts 2018.gada 23.maijā.  

LIZDA saskata draudus pirmsskolas izglītības attīstībai un pētniecībai Latvijā. Ja tiks pieņemts 

Skolotāja standarta projekts esošajā versijā, tad skolotājiem Latvijā tiks liegta iespēja iegūt 

bakalaura grādu tieši pirmsskolas izglītībā. Šobrīd licencēšanai nodotā programma paredz tikai 

kopīgu pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. Pirmsskolas skolotājam, kurš vēlēsies 

iegūt bakalaura grādu, 3. un 4.kursā obligāti būs jāapgūst sākumskolas skolotāja kvalifikācija un 

jādodas praksē uz sākumskolu, tādā veidā netiks padziļinātas profesionālās zināšanas un 

kompetences tieši pirmsskolas izglītībai aktuālos jautājumos. Pirmsskolas skolotājiem tiks liegta 

iespēja par valsts budžeta līdzekļiem iegūt profesionālā bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā. 

Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumā Padomes ieteikumam par augstas kvalitātes pirmsskolas 

izglītības un aprūpes sistēmām, kuram atbalsts tika izteikts Latvijas Republikas Ministru kabinetā 

Informatīvajā ziņojumā “Informatīvais ziņojums par 2019. gada 22.-23. maija Eiropas Savienības 

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes 

ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem” noteikts, ka  Latvija atbalsta Padomes ieteikuma 

par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām projekta apstiprināšanu, ar kuru 

dalībvalstis tiek aicinātas uzlabot pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitāti. Ieteikums tika 

apstiprināts Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē, kurā 

piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Padomes ieteikumā par augstas 

kvalitātes pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām pamatojumā noteikts, ka:  “Ieguldījumu 

atdeve agrīnajā izglītības posmā ir visaugstākā no visiem izglītības posmiem, īpaši bērniem, kuri 

atrodas nelabvēlīgā situācijā. Agrīna bērnības izglītība un līdzdalība aprūpē var būt efektīvs 

līdzeklis, lai panāktu vienlīdzīgu izglītības līmeni visiem bērniem. Īpaši agrīnās bērnības izglīt ības 

un aprūpes speciālistu darbam ir ilgstoša ietekme uz bērnu dzīvi. Izdevumi agrīnās bērnības 

izglītībai un aprūpei ir agrīni ieguldījumi cilvēkkapitālā. Ieguldījums agrīnā bērnības izglītībā un 

aprūpē ir labs ieguldījums tikai tad, ja pakalpojumi ir augstas kvalitātes, pieejami un 

iekļaujoši. Pierādījumi liecina, ka ieguvumus sniedz tikai kvalitatīvi agrīnās bērnības izglītības un 

aprūpes pakalpojumi - zemas kvalitātes pakalpojumiem ir būtiska negatīva ietekme uz bērniem un 

uz visu sabiedrību. Politikas pasākumos un reformās prioritāte jāpiešķir kvalitātes apsvērumiem. 

Lai veiktu savu profesionālo lomu bērnu un viņu ģimeņu atbalstīšanā, pirmsskolas izglītības un 

aprūpes personālam ir vajadzīgas sarežģītas zināšanas un kompetences, kā arī dziļa izpratne par 

bērna attīstību un zināšanas par agrīnās bērnības pedagoģiju.” Pedagogi ir visnozīmīgākais bērnu 

labklājības, mācīšanās un attīstības rezultātu faktors. ES Padome dalībvalstīm iesaka, ka saskaņā ar 

valsts un Eiropas tiesību aktiem, pieejamajiem resursiem un apstākļiem valstī, ciešā sadarbībā ar 

visām attiecīgajām ieinteresētajām personām nepieciešams nodrošināt: stiprināt preventīvo darbību 

mācību grūtību agrīnai identificēšanai un atbilstošu noteikumu nodrošināšanai bērniem ar īpašām 

vajadzībām un viņu ģimenēm, iesaistot visus attiecīgos dalībniekus; apmaksātu darba laiku 

personālam tādām profesionālām darbībām kā pārdomām, plānošanai, saziņai ar vecākiem un 

sadarbībai ar citiem speciālistiem un kolēģiem; personāla sagatavošanu kompetencei, kas ļauj reaģēt 

uz dažādu vecumu bērnu un ar īpašām izglītības vajadzībām, ieskaitot invalīdus, individuālajām 

vajadzībām, sagatavojot darbiniekus dažādu grupu vadīšanai. 

Vēršam uzmanību, ka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā katram līmenim ir noteiktas 

savas prasības - uzdevumi, prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences. Darbs 

konkrētā izglītības pakāpē nav tiešā veidā saistāms ar pēctecīgu profesionālās izglītības ceļu.  

Zemāka kvalifikācijas līmeņa noteikšana ir būtiska izmaiņa, kas nevar tikt virzīta bez profesijas 

standarta izstrādes un izvērtēšanas darba grupas informēšanas un atbalsta. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija paredz, ka teorētiskā un praktiskā 

sagatavotība šajā līmenī dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu 

speciālistu darbu, bet  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras sestā līmeņa profesionālā kvalifikācijas 

līmenī ir teorētiska un praktiska sagatavotība patstāvīgu lēmumu pieņemšanai un problēmu 

risināšanai nozarē vai profesijā mainīgos apstākļos, izmantojot specializētas zināšanas 

profesionālajā jomā. Vēršam uzmanību, ka skolotāja profesijā ļoti būtiska profesionālā kompetence 

ir spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas mainīgajos apstākļos, izmantojot atbilstošas 

profesionālās zināšanas.  



Norādām, ka IZM nebija veikusi LIZDA iesūtītos pēdējos saturiskos labojumus PS projektā, 

piemēram, tas, ka 6.LKI minētajām profesionālajām prasmēm ir noteikts zemākas zināšanu apguves 

līmenis, salīdzinot ar 5.LKI, savukārt 4.2.1. punktā 6.LKI nav ietvertas profesionālās zināšanas, kas 

ir noteiktas šobrīd spēkā esošajā standartā. LIZDA uzskata, ka jauno kompetencēs balstīto saturu 

nevarēs kvalitatīvi īstenot skolotājs, kuram profesijas standartā nav paredzētas nepieciešamās 

profesionālās prasmes, attieksmes, zināšanas un kompetences tā īstenošanai. Skolotāja prestižu 

ietekmē divi būtiskākie faktori: skolotāja profesionalitāte un atalgojums. Norādām, ka, pieņemot 

profesijas standartu esošajā redakcijā, tiks apdraudēta OECD Latvijas Prasmju stratēģijas 

rekomendāciju un Eiropas savienības Padomes ieteikumu par augstas kvalitātes pirmsskolas 

izglītības un aprūpes sistēmu īstenošana. 

LIZDA uzskata, ka nav pieļaujama akūta darbaspēka trūkuma risināšana, pazeminot 

izglītības prasības pedagogiem, kas negatīvi ietekmēs izglītības satura īstenošanu. Izglītības likuma 

48.pantā noteikts, ka strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai 

kura apgūst pedagoģisko izglītību, tādēļ uzskatām, ka 2 gadu pirmsskolas pedagogu sagatavošanas 

programmas neveicinās ātrāku pedagogu nonākšanu izglītības iestādēs, jo jau šobrīd pedagoģijas 

studenti var strādāt izglītības iestādēs.  Turklāt, paredzēts ieviest izglītības kvalitātes monitoringa 

sistēmu, tādēļ nebūtu pieļaujams, ka neatbilstošs profesijas standarts var apdraudēt kvalitatīvu 

kompetencēs balstīto pirmsskolas izglītības vadlīniju īstenošanu. 

LIZDA lūdz rast iespēju šo jautājumu izskatīt Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas vai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un 

inovāciju apakškomisijas sēdē.  

 

 

 

Priekšsēdētāja                                           I.Vanaga 
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