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Par atzinumu 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atkārtoti iepazinās ar informatīvo ziņojumu 

“Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” un atzinīgi vērtē 

šādus plānotos pasākumus: 

 

 integrētas modulāras mācību vadības platforma veidošanu, kas ietvers savstarpējas 

savietojamības risinājumus starp esošajiem saziņas, satura, mācību rīku risinājumiem skolu 

darba atbalstam, paplašinot izglītības iestāžu piekļuvi digitāliem mācību līdzekļiem un 

rīkiem; 

 pedagogu digitālās pratības pilnveidei plānotos pasākumus; 

 izglītības kvalitātes kritēriju papildināšanu iekļaujot izglītojamo izaugsmes novērtēšanas 

rādītāju, attiecīgi izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides ietvaros veicot šāda 

novērtēšanas rīka izstrādi; 

 atbalstām nepieciešamību pārskatīt un pilnveidot finansēšanas principu, īpašu uzmanību 

vēršot uz finansējuma piešķiršanu izglītības iestādei atkarībā no klašu komplektu skaita un 

mācību plāna. 

 

 

izsaka šādus priekšlikumus: 

 

1. papildināt informatīvo ziņojumu ar finansējuma apjomu un avotiem vispārējās izglītības 

digitalizācijai; 

2. papildināt ziņojumu ar nosacījumu, ka darba devējam jānodrošina izglītības iestādes un 

pedagogi ar atbilstošiem informāciju tehnoloģiju resursiem un profesionālo atbalstu visiem 

pedagogiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Vēršam uzmanību, ka mācību 

procesa pilnvērtīgai digitalizācijai nepieciešams arī atbilstošs informācijas tehnoloģiju 

nodrošinājums izglītības iestādēs gan skolēniem, gan pedagogiem 

3. lai nodrošinātu sadarbību ar citām izglītības iestādēm mācību priekšmetu īsten. Šobrīd daļā 

izglītības iestāžu  nav pietiekama interneta kvalitāte un tehnoloģiju pieejamība, kā arī nav 

atrisināti autortiesību jautājumi, lai pilnvērtīgi realizētu ieceres par interaktīvajām mācību 

platformām;ošanai attālināti, nepieciešami precizējumi normatīvajos aktos par finansējuma 

piešķiršanas kārtību, pedagoga darba slodzi, darba apmaksas kārtību un visu pedagogu 

veicamo pienākumu atbilstošu apmaksu. Vēršam uzmanību, ārkārtas situācijas laikā īstenotā 

attālinātā mācību procesā pedagogu darba slodze būtiski pieauga, pedagogi izmantoja 

privātos resursus mācību procesa nodrošināšanai. Šāda situācija nedrīkst kļūt par normu. 

Papildus vēršam uzmanību, ka mācību procesa īstenošanai sadarbībā ar citām izglītības 

iestādēm, nodrošinot ne mazāk kā pusi mācību stundu klātienē izglītības iestādē vai 
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tiešsaistē nepieciešams papildus finansējums. Lūgums precizēt finansējuma apjomu un 

piešķiršanas kārtību, piemēram, kas segs transporta izdevumus izglītojamajiem vai 

pedagogiem, kā šāda mācību darba forma tiks atspoguļota pedagoga darba slodzē, vai slodzē 

būs paredzēts laiks sadarbībai starp abu izglītības iestāžu pedagogiem, kuri ikdienā nestrādā  

vienā darba vietā u.c.; 

4. precizēt ziņojumā tekstu, izslēdzot informāciju par pamatizglītības posmu, jo ziņojums ir par 

vidējās izglītības posmu, piemēram, 5.lpp par savstarpējo līgumu slēgšanu minēts, ka tie būs 

attiecināmi arī uz pamatizglītības programmu īstenošanu; 14.lpp sadaļā 4.Izdevumi izglītībā, 

kur vidējo izdevumu grozā iekļauti dati par pamatizglītības posmu un precizēt 5., 6., 7., 8. 

9., 10., attēlu, kā arī izslēgt informāciju par 1.,2.,3.,4. klases brīvpusdienu izdevumiem. 

5.  Izvērtēt iespēju papildināt informatīvo ziņojumu ar plānotajiem pasākumiem vidējā 

profesionālajā izglītībā, jo vispārējie mācību priekšmeti ir daļa no profesionālās vidējās 

izglītības; 

6. vēršam uzmanību, ka steidzami nepieciešami pasākumi pedagoga profesijas prestiža 

celšanai un jauno pedagogu piesaistīšanai, it īpaši STEM jomās; 

7. papildināt ziņojuma 7. sadaļas par turpmāko rīcību 2.punktu ar šādu tekstu: “Pilnveidot 

obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa aprēķinu atbilstoši starptautiski atzītiem 

izglītojamo mācību sasniegumus ietekmējošiem datiem līdz 2020.gada 30.decemdrim.” 

Vēršam uzmanību, ka 2018.gada 11.septembrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un 

pieņemti "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli 

pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo 

skaitam". Sēdes protokollēmumā tika noteikts, ka līdz 2019. gada 1. oktobrim Izglītības un 

zinātnes ministrijai (IZM) jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izglītības 

kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi, tai skaitā pilnveidojot kvalitātes kritērijus. Šobrīd 

obligātajā centralizēto eksāmenu (OCE) rezultātu indeksā ir iekļauti izejas dati, kurus 

izglītības iestāde nevar ietekmēt, piemēram, izglītojamo skaits, kas nekārto centralizētos 

eksāmenus. Izglītības iestāde nevar ietekmēt un nepieņem lēmumus par izglītojamo 

atbrīvošanu no eksāmeniem un nevar ietekmēt izglītojamo, viņu ģimeņu pieņemtos 

lēmumus pārtraukt mācības. Uzskatām, ka nav pieļaujama šādu datu, kas nav saistīti ar 

izglītības procesa kvalitāti, iekļaušana  izglītības kvalitātes mērījumu formulā; 

8. 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. Informatīvais ziņojums būtu jāpapildina ar informāciju, cik 

un kurās pašvaldībās atrodas privātās izglītības iestādes; 

9. 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 
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pamatojoties uz šo lēmumu var izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes 

vadītāju; 

10. uzskatām, ka nav izvērtēti visi riski, kas radīsies nosakot uzņemšanas kritērijus vispārējas 

vidējās izglītības pakāpē. Uzskatām, ka tas veicinās mācību neturpināšanu un profesionālās 

izglītības prestiža pazemināšanos; 

11. 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, kas  

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

izglītības iestāžu skolēnu pārvietošanās uz lielo pilsētu skolām ietekme uz transporta 

sastrēgumiem. 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.  

Rosinām papildināt informatīvo ziņojumu sadaļā par pētījumiem par maksimālo un 

minimālo bērnu skaitu arī par izglītības iestādēs pieejamo atbalsta personālu, pedagogu 

palīgiem, kā arī ņemt vērā valstu sociāli ekonomisko situāciju; 

12. veikt cilvēkresursu auditu izglītības iestādēs (vai pietiek mācību priekšmetu skolotāju, 

skolotāju palīgu, laborantu, atbalsta personāla, asistentu), lai nodrošinātu individualizētu 

mācību procesu katra skolēna izaugsmei. Izglītojamo mācību sasniegumus nebūs iespējams 

paaugstināt, ja netiks nodrošināti atbilstoši personāla resursi ar augstu profesionālo 

kvalifikāciju, noteikts maksimālais skolēnu skaits, pilnveidota pedagogu darba slodze, kas 

ietver visu pedagoga veicamo darba pienākumu atbilstošu apmaksu; 

13. pilnveidot definīciju “attālinātas mācības”, jo tās var būt gan klātienes, gan neklātienes;  

14. sniegt skaidrojumu, piemēru kā praktiski īstenojams vispārējās vidējās izglītības posmā 

dažādas attālināto mācību formas; 

15. nepieciešams diskutēt par to, vai skolas skolēnu skaitā tiks ieskaitīti attālināti izglītotie 

skolēni no citām skolām, vai un kā tas ietekmēs OCE indeksu; 

16. 7.sadaļā Turpmākā rīcība, paredzot: 

- Izglītības likumā iesniegt grozījumus papildinot ar terminu “iekļaujoša izglītība”; 

- attālinātā mācību procesa nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem tiek 

nodrošinātas viedierīces ar interneta pieslēgumu pedagogiem, skolēniem, lai 

pilnvērtīgi un balstoties uz vienlīdzīguma principiem nodrošinātu izglītības procesu; 

- trešajā punktā paredzēt, ka attiecīgie grozījumi stājas spēkā tad, kad pilnveidots 

pedagogu darba samaksas finansēšanas modelis un darba slodzes veidošanās 

principi. LIZDA norāda, ka nav pieļaujama jaunu iniciatīvu, prasību izvirzīšana 

pedagogiem, nepārskatot slodzes un darba samaksas veidošanās principus.  

 
 

 

Priekšsēdētāja                                                        I. Vanaga 
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