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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Rīgā Datums skatāms 

laika zīmogā  

Nr. 4-10e/20/4211  

Uz  Nr.  
 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai 

 

Informācijai: 

Ministru prezidenta birojam, 

Latvijas Pašvaldību savienībai, 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, 

Latvijas Izglītības vadītāju asociācijai  

 

Par grozījumiem Ministru kabineta 

2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 

“Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā 

vidējās izglītības pakāpē” 

 

 Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) papildus 2020. gada 23. 

novembrī sniegtajām atbildēm uz LIZDA izvirzītajām prasībām un atbilstoši 2020. 

gada 3. decembra sarunā pie Ministru prezidentu A. K. Kariņa, kur piedalījās 

Latvijas Pašvaldību savienības priekssēdis G. Kaminskis, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības priekšsēdētājs E. Baldzēns, Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja I. Vanaga, Latvijas Izglītības vadītāju 

asociācijas prezidents R. Kalvāns, pārrunātajam sniedz papildus informāciju par 

plānotajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, lai īstenotu kvalitatīvas vispārējās 

vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumus. 

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2020. gada 20. oktobrī atbalstītajā 

informatīvajā ziņojumā “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas 

priekšnosacījumiem” (turpmāk – informatīvais ziņojums) cita starpā ir paredzēts 

veikt grozījumus 2018. gada 11. septembrī Ministru kabinetā pieņemtajos 

noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” (turpmāk – 

noteikumi Nr.583), kas stājās spēkā 2020. gada 1. augustā. Informatīvajā ziņojumā 

arī noteikts minimāli pieļaujamā skolēnu skaita iedalījums četros reģionu blokos, 

pamatojoties uz ieteikumiem par optimālu izglītojamo skaitu klasē, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu un metodoloģiski daudzveidīgu vidējās izglītības mācību procesu. 
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Grozījumu veikšana noteikumos Nr. 583 nepieciešama arī tāpēc, ka notikušas 

izmaiņas vairākos normatīvajos aktos, kas tieši skar minēto noteikumu saturu: 

1. 2020. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemts Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums; 

2. 2020. gada 6. oktobrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 618 

“Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju 

un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas kārtība” (turpmāk – akreditācijas noteikumi), kas precizē 

kvalitātes kritērijus, pēc kuriem tiek vērtētas izglītības iestādes īstenotās izglītības 

programmas. 

Informatīvajā ziņojumā pie turpmākajām darbībām ir paredzēts virzīt izmaiņas 

deleģējumā un atbilstošajā regulējumā Izglītības likumā attiecībā uz kritērijiem un 

kārtību, kādā valsts piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās 

izglītības iestāžu vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu 

darba samaksas finansēšanā, nosakot, ka izglītības iestādei jāatbilst gan Ministru 

kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, gan prasībām par minimāli pieļaujamo 

izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē. Pēc attiecīgo grozījumu veikšanas 

Izglītības likumā veicami grozījumi noteikumos Nr. 583. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī Covid-19 pandēmijas apkarošanai noteikto 

ierobežojumu iespējamo ietekmi uz izglītības procesa kvalitāti, ministrija, 

atsaucoties uz 3. decembrī pārrunāto, informē par šādiem plānotajiem grozījumiem 

noteikumos Nr. 583: 

1. Salāgot administratīvi teritoriālo iedalījumu spēkā esošajos noteikumos 

Nr. 583 ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu; 

2. Precizē kvalitātes kritērijus atbilstoši jaunajiem akreditācijas 

noteikumiem; 

3. Precizēt minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu vidējās izglītības posmā 

atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības 

nodrošināšanas priekšnosacījumiem” Ministru kabinetā atbalstītajam; 

4. Noteikt, ka 2020./2021. m.g. kvalitātes kritēriji, tai skaitā indeksa 

vērtība, un minimālais izglītojamo skaits vidējās izglītības posmā tiek monitorēts, 

bet tam nav ietekmes uz mērķdotācijas aprēķinu pedagogu darba samaksai 

2021./2022.m.g.; 

5. Noteikt, ka, ja vidusskola 2021./2022.m.g neizpilda kādu no kvalitātes 

kritērijiem vai minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu, tad 2022./2023. m.g. saņem 

80% valsts finasējumu vidējās izglītības pedagogu darba samaksai, bet pārējo var 

finansēt pašvaldība; 

6. Noteikt, ka, ja vidusskola 2022./2023. m.g. neizpilda kādu no kvalitātes 

kritērijiem vai minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu, tad 2023./2024. m.g. saņem 

50% valsts finasējumu vidējās izglītības pedagogu darba samaksai, bet pārējo var 

finansēt pašvaldība; 

7. Noteikt, ka, ja vidusskola 2023./2024. m.g. neizpilda kādu no kvalitātes 

kritērijiem vai minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu, tad 2024./2025. m.g. 

nesaņem valsts finasējumu vidējās izglītības pedagogu darba samaksai, var finansēt 
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pašvaldība. 

 Lai novērstu 3. decembra sarunā izskanējušās bažas par izglītības iestāžu 

gatavību iziet akreditācijas procesu Covid – 19 pandēmijas apstākļos, ir izvērtēta 

iespēja pagarināt izglītības iestāžu akreditācijas termiņu un ir izstrādāti grozījumi 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā1, kas nosaka, ka izglītības 

iestādēm ir tiesības lūgt akreditācijas pagarinājumu uz 1 gadu.   

Attiecībā uz izglītības iestādēm, kuru rezultāti obligātajos centralizētajos 

eksāmenos ir zemi, tai skaitā izglītības iestādēm, kas īsteno neklātienes un 

tālmācības vidējās izglītības programmas, un tādējādi no 2022./2023. m.g varētu tikt 

samazināts valsts finansējums pedagogu darba samaksai, ir plānots, ka 2021. gada 

janvārī Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsāks izpēti, lai izvērtētu, kas ir faktiskie 

iemesli un kāda veida pārmaiņas vai normatīvo aktu grozījumi būtu nepieciešami, 

lai esošo situāciju varētu mainīt. 

Ministrijas ieskatā ir ļoti būtiski turpināt uzsāktās darbības, lai īstenotu 

kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumus, un visu 

iesaistīto pušu kopēja darbība mērķu sasniegšanā. Pateicamies par jūsu ieinteresētību 

aktuālu izglītības jautājumu risināšanā. 

 

Izglītības un zinātnes ministre      I. Šuplinska 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jansone 67047973 

modra.jansone@izm.gov.lv 

Ozols 67387866 

rolands.ozols@ikvd.gov.lv 

 
 

                                                             
1   Piedāvātā grozījumu redakcija - Vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm 

un eksaminācijas centriem (izņemot koledžas), kā arī vispārējās izglītības programmām un 

profesionālās izglītības programmām (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas), 

kurām akreditācijas termiņš beidzas līdz 2021. gada 31. augustam, pamatojoties uz izglītības 

iestādes Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegtu argumentētu iesniegumu, akreditācijas 

termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. maijam. 
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