
  

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 
 

 

Reģistrācijas Nr. 40008043830  Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001, Latvija 
Tālrunis, fakss:  672 70 273, e-pasts: lizda@lizda.lv     www.lizda.lv 

Rīga 

 

29.05.2020.          Nr. 94 

Uz 25.05.2020.     Nr. 4-4.1 e/20/1706 

 

 

                        Izglītības un zinātnes ministrijai 

 

                                           

Par informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vispārējās  

vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iepazinās ar informatīvo ziņojumu “Par 

kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” un izsaka šādus 

iebildumus: 

 iebilstam pret atšķirīgu nosacījumu piemērošanu valsts augstskolu un privātajām vispārējās 

vidējās izglītības iestādēm attiecināmo minimālo izglītojamo skaita prasību 10.-12.klasē. 

Uzskatām, ka tiek pārkāpts vienlīdzības princips - netiek piemērotas vienlīdzīgas prasības 

vienā administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm. Ziņojumā minēts, ka 

izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanai, tad nav skaidrs, kādēļ valsts augstskolu un privātajām izglītības iestādēm 

tiek noteikti atšķirīgi kritēriji un tiek paredzēta iespēja apliecināt, ka izglītības iestādē tiek 

ievērotas izglītojamo intereses iegūt kvalitatīvu izglītību, bet citu dibinātāju izglītības 

iestādēm šāda iespēja tiek liegta;  

 

 iebilstam pret terminēto darba līgumu ieviešanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.  

Informatīvajā ziņojumā netiek minēti pamatoti argumenti šādu līgumu ieviešanas 

nepieciešamībai un netiek minēts, kādā veidā terminētie darba līgumi vispārējās izglītības 

iestāžu direktoriem ietekmēs kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu. Šobrīd spēkā 

esošie normatīvie akti nosaka  izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības 

novērtēšanas kārtību. Ministru kabineta noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas 

centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības 

programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas 

kārtība” nosaka, ka dibinātājs izglītības iestādes vadītāju vērtē ne retāk kā reizi divos gados 

un Izglītības kvalitātes dienests organizē izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu reizi sešos 

gados. Vērtēšanas komisija, izvērtējot vadītāja profesionālo kompetenci un darbību var 

pieņemt lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam un dibinātājs 

pamatojoties uz šo lēmumu var izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes 

vadītāju; 

 

 vēršam uzmanību, ka koeficienta 2 nodrošinātais finansējums izglītojamajiem speciālās 

izglītības programmās ar fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās 

traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem ir nepietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

iekļaujošu izglītību - visu nepieciešamo atbalstu katram skolēnam ar noteiktiem attīstības 
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traucējumiem. Koeficienta 2 piemērošana papildus dod vidēji 3 apmaksātas pedagoga darba 

stundas nedēļā katram izglītojamam ar speciālām vajadzībām, kas lielākoties ir 

nepietiekami, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu ikdienas mācību procesā un apmaksātu 

pedagogu darbu. Priekšlikums: izglītojamiem speciālās izglītības programmās, kuri integrēti 

vispārējās izglītības iestādēs piemērot koeficientu 3 un paredzēt izglītības iestādēm, kuras 

īsteno pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma programmas un kurās ir izglītojamie ar 

speciālajām vajadzībām, papildus vienu slodzi atbalsta speciālistam. Tas dotu iespēju 

izglītības iestādei atbilstoši katra izglītojamā vajadzībām piesaistīt konkrētu speciālistu 

(speciālo pedagogu, logopēdu, psihologu vai citu speciālistu), lai nodrošinātu izglītojamiem 

agrīnās diagnostikas un intervences pakalpojumus, mazinātu  problēmas izglītības procesā 

un uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus. 

 

 iebilstam pret papildus koeficienta 1,22 piemērošanu valsts ģimnāziju skolēnu skaitam tikai 

10. – 12.klasēs un prasām  piemērot šo koeficientu skolēnu skaitam 7. – 12.klasēs. Vēršam 

uzmanību, ka noteikumu projektā “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts 

ģimnāzijas statuss”, kas tika izsludināts VSS 2020.gada 5.martā ir noteikti kritēriji, kuru 

izpildi var nodrošināt tikai tad, ja iesaistās visi izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie. 

Saskatām pretrunu - tiek noteikti papildus kritēriji Valsts ģimnāzijas statusam, bet 

finansējums to īstenošanai tiek samazināts un tiek diskriminēti vienā izglītības iestādē 

strādājoši pedagogi. Valsts ģimnāzijas līdz šim ir veikušas metodiskā darba funkcijas 

reģionā ne tikai vidusskolas posmā, bet arī pamatizglītības posmā. Metodiskā darba 

īstenošanā iesaistījās arī ģimnāziju pamatizglītības posmā strādājoši pedagogi; 

 

 informatīvajā ziņojumā minēts, ka izglītības kvalitāte palielinās neatkarīgi no skolēnu skaita 

klasē, ja pedagogs profesionāli un atbilstoši izmanto dažādas mācīšanas stratēģijas, metodes 

un metodiskos paņēmienus. Vēršam uzmanību, ka jau vairākkārt esam norādījuši, ka Latvijā 

ir nepieciešama pieejama un kvalitatīva metodiskā un profesionālās pilnveides atbalsta 

sistēmas izveidošana pedagogiem. Nepieciešams veikt pedagogu profesionālās pilnveides 

reālo vajadzību apzināšanu un analīzi izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī. 

Jāizveido mērķtiecīgs un pamatots tālākizglītības apmaksātu pasākumu piedāvājums, kas 

balstīts uz reālajām pedagogu vajadzībām, kas veicinātu spēju savā profesionālajā darbībā 

pielāgoties jaunajām prasībām, aktualitāšu maiņām un prasmi jēgpilni izmantot tehnoloģijas 

mācību procesā. Esam konstatējuši, ka šobrīd pašvaldībās un izglītības iestādēs ir ļoti 

atšķirīgas situācijas. Ir veiksmīgas metodiskā atbalsta sistēmas izglītības iestāžu un 

pašvaldību līmenī un ir izglītības iestādes, pašvaldības, kur pedagogi nesaņem nepieciešamo 

atbalstu; 

 

 aicinām izvērtēt iespēju veidot īpašu atbalsta programmu STEM priekšmetu apguves 

veicināšanai;  

 

 Informatīvajā ziņojumā tiek norādīts, ka skolu tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem 

priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam 

izglītojamajam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas, bet 

plānotajos grozījumos tiek ņemti vērā tikai kvantitatīvie rādītāji. LIZDA pauž bažas par to, 

vai ir izvērtēti visi riski par vidējās izglītības kvalitāti un pieejamību, ja tiks slēgtas 127 

izglītības iestādes. Vai izglītības iestādes, kuras turpinās īstenot vidējās izglītības 

programmas varēs uzņemt visus izglītojamos nepārkāpjot MK noteikumus Nr.610, kuri 

nosaka minimālo platību mācību telpā 2 m2 vienam skolēnam. Vai ir izvērtēta slēgto 

izglītības iestāžu skolēnu nokļūšana uz citām izglītības iestādēm, transporta pieejamība.  

Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka COVID19 vīrusa izplatības ietekme šobrīd nav 

prognozējama un ļoti piepildītas klases var radīt risku vīrusa izplatībai un negatīvi ietekmēt 

skolēnu mācību  sasniegumus. Pie tam pamatojoties uz pētījumiem, ziņojumā tiek minēts, ka 

optimāls izglītojamo skaits klasē vidējās izglītības posmā ir no 12 līdz 36. 

 



 Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu 

pedagogiem privātajās izglītības iestādēs” norma paredz, ka papildus koeficients, aprēķinot 

pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno tālmācības programmas, 

tiek samazināts no 0,6 uz 0,3 izglītojamiem, kuri divas un vairāk reizes mācās vienā klasē 

vidējās izglītības pakāpē. Vai izglītības iestādē strādājošajam pedagogam būtu jāsamazina 

darba samaksa, jo viņš nevar ietekmēt izglītojamā izvēli un normatīvajos aktos dotās tiesības 

izglītoties. Priekšlikums meklēt citus risinājumus IZM aktualizētajai problēmai. 
 

Priekšlikums papildināt sadaļu “Turpmākā rīcība”: 

1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina līdz 01.07.2020. visu mācību priekšmetu 

paraugu izstādi un pieejamību, kas nepieciešama, lai uzsāktu īstenot kompetencēs 

balstīto mācību saturu, īpaši vidējās izglītības posmam. 

2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 01.07.2020. apkopot informāciju var vakancēm 

izglītības iestādēs, lai apzinātu pedagogu pietiekamību un laicīgi kopā ar sociālajiem un 

sadarbības partneriem piedāvātu risinājumus.  

3. Izteikt piekto punktu šāda redakcijā “Pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa un 

darba slodzes veidošanās principu pilnveidei izveidot starpinstitucionālu darba grupu, 

iekļaujot Finanšu ministrijas, sadarbības partneru un Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības pārstāvjus”. 

 

 

 

Priekšsēdētāja                                                         I. Vanaga 
 

 

 

 
Avdejeva 27897771  
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