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                        Izglītības un zinātnes ministrijai 

 

                                           

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” 

 

 

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

“Grozījumi Izglītības likumā” 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. Informatīvajā ziņojumā “Par 

kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” 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;  

 

 LIZDA pauž bažas par to, vai ir izvērtēti visi riski par vidējās izglītības kvalitāti un 

pieejamību, ja tiks slēgtas, reorganizētas 127 izglītības iestādes. Aicinām izvērtēt, vai 

izglītības iestādes, kuras turpinās īstenot vidējās izglītības programmas, varēs uzņemt visus 

izglītojamos nepārkāpjot MK noteikumus Nr.610, kas nosaka minimālo platību mācību telpā 

2 m2 vienam skolēnam, kā arī izvērtēt slēgto izglītības iestāžu skolēnu iespējamo nokļūšanu, 

transporta pieejamību uz tuvāko izglītības iestādi. 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. Informatīvajā ziņojumā 

“Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” 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. Pie tam pamatojoties uz pētījumiem, ziņojumā tiek minēts, ka 

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

 

 Likumprojekta paredzēts likuma 14.pantu papildināt ar jaunu 45. un 46.punktu. Aicinām 

vienkāršot punktu formulējumu, piemēram,  45) Ministru kabinets nosaka minimāli 

pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē. Un atbilstošo MK 

noteikumu 1.punktā uzrakstīt, ka šie noteikumi nav attiecināmi uz profesionālās izglītības 

iestāžu īstenotajām vispārējās vidējās izglītības programmām, kā arī valsts vispārējās 
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izglītības iestādēm.  Jautājums, kādēļ jāuzskaita visas jau likumā noteiktās formas un 

izglītības iestāžu veidi, turklāt pašvaldību skolām tad būs jāvadās pēc 2 atsevišķiem 

noteikumiem klātienei un neklātienei (skat. 45. un 46. punkta projekta redakcijas) 

 

Priekšlikums papildināt anotācijas sadaļu par sabiedrības līdzdalību projekta izstrādē un norādīt, 

ka viedoklis tiek prasīts arī LIZDA.  

Informējam, ka atzinumu sniegšanai nebija pietiekams termiņš, ņemot vērā, ka šī ir pēdējā mācību 

gada nedēļa un IZM vienlaicīgi prasīja atzinumus par vairāku normatīvo aktu grozījumiem. Mums ir 

ļoti svarīgs nozarē strādājošo praktiķu, LIZDA biedru viedoklis, tāpēc iespējams tiks iesniegti 

papildus priekšlikumi normatīvā akta grozījumu saskaņošanas procedūras laikā. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                        I. Vanaga 
 

 
 

 

 
Avdejeva 27897771  
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