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Audzēkņu dinamika kultūrizglītībā
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Esošā situācija pašvaldību dibinātās 
profesionālās ievirzes skolās

- 2016.gadā valsts daļēji apmaksā 23 880 audzēkņus,

-Pašvaldības papildus finansē pārējos uzņemtos audzēkņus,
skolas administrāciju, skolas uzturēšanu.

- 2016.gada KM finansējums profesionālās ievirzes programmu
īstenošanai - 13 3463 67 euro

-Ikgadējais audzēkņu skaita pieaugums ap 1000

-11% audzēkņu turpina mācības ar mākslu/mūziku vidējās
izglītības iestādēs

-No 165 izglītības iestādēm123 izglītības iestādes īsteno mūzikas
izglītības programmas, 102 – mākslas izglītības programmas un
11 – dejas izglītības programmas.
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Kultūrizglītības sistēma KM pārraudzībā

12 KM padotības mākslas, mūzikas un dejas vidusskolas un 2 pašvaldību 
padotības mākslas skolas 

3 augstskolas (Kultūras koledža kā LKA struktūrvienība)

Mūzika Māksla un dizains Kultūra Kultūra

148 pašvaldību un 4 privātās profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolas
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Audzēkņu skaits mūzikas, dejas, mākslas un dizaina nozarē                    

profesionālās vidējās izglītības programmās valstī 

KM dibinātās izglītības iestādēs mūzikā

KM dibinātās izglītības iestādēs mākslā un dizainā

KM dibinātās izglītības iestādēs dejā

IZM un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs

dizainā

Privātu personu dibinātās izglītības iestādēs dizainā



Izaicinājumi kultūrizglītībā

- Pieaugošais audzēkņu un skolu skaits profesionālās ievirzē, saglabājoties nemainīgam valsts 
budžeta mērķdotācijas apjomam. Pašvaldību skolām domātajā mērķdotācijā ietilpst divas 
pašvaldību vidusskolas, līdz ar to veidojas neprognozējams profesionālajai ievirzei sadalāmais 
mērķdotācijas apjoms.

- Samazinātais valsts finansējums Interešu izglītībai (IZM) 

- Profesionālajā ievirzē atbirums ap 14% mācību gadā (3343 audzēkņi)

- Profesionālā ievirze - neformālā izglītība. Tai pašā laikā izglītības sistēma ir ļoti reglamentēta 
un katra sistēmas izmaiņa nes sev līdzi normatīvo aktu izmaiņas.

- Profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes jautājumi: ir problemātiski piepildīt audzēkņu vietas 
vidējā profesionālā izglītības līmenī, lai arī vietu kopējais skaits KM padotības vidusskolas 
kopš 2010.gada ir samazinājies (nav konkurences uz vidusskolām no profesionālās ievirzes 
absolventiem; problēma ir saistīta arī ar vidusskolu piedāvājuma problēmu – KM padotības 
vidusskolām ir jākonkurē ar savu piedāvājumu ar vispārējām vidusskolām un IZM 
profesionālajām vidusskolām)

- Pedagogu novecošanās
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Valsts pasūtījuma noteikšana 
kultūrizglītībā

- 1. posms - valsts un pašvaldību finansējuma % sadalījums, 
grozījumi MK 1035 2016.gada II ceturksnī

- 2.posms – programmu satura aktualizācija un salāgošana, 
lai nodrošinātu izglītības satura pēctecību

- 3.posms – valsts pasūtījuma noteikšana vidējā 
profesionālajā un augstākajā kultūrizglītībā. Pētījums par 
darba tirgus vajadzībām. Sadarbība ar KM padotības nozaru 
padomēm un Nozaru ekspertu padomēm audzēkņu skaita 
noteikšanā, ko paredz Izglītības likums.

8



Izmaiņas valsts budžeta mērķdotācijas 
sadales kārtībā (I)

- Grozījumi MK noteikumos Nr.1035 

- Sadales mehānisms,  saglabājot skolām 2016.gadā pieejamo finansējuma 
apjomu, noteikt 100% valsts apmaksāto audzēkņu skaitu – aptuveni 18600 
audzēkņi (vidēji 20% samazinājums; 2006.gada apmaksāto audzēkņu 
skaits – koeficients ir atgriezies iepriekšējā līmenī)

- Pašvaldības finansē pārējo audzēkņu skaitu

- Valsts budžeta finansējums vienam audzēknim vienlaikus finansē mācības 
vienā izglītības programmā 

- Līdz 2018.gada 31.oktobrim sadarbībā ar nozaru asociācijām tiek pārskatīts 
programmu apjoms un saturs, kā arī noteikts valsts apmaksāto audzēkņu un 
studentu skaits vidējā profesionālajā un augstākajā kultūrizglītībā  (VRP 
īstenošanas 2. un 3.posms)

- Aprēķiniem pamatā ir 2015.gada audzēkņu  skaits - «0» gads
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Izmaiņas valsts budžeta 
mērķdotācijas sadales kārtībā (II)

- Ir sagatavoti papildus grozījumi MK 1035: 

“Latvijas Nacionālais kultūras centrs nosaka valsts 
pasūtījumu no valsts budžeta finansējamo izglītojamo 
kopējam skaitam un sadalījumam pa izglītības iestādēm 
attiecīgajā gadā, ņemot vērā komisijas ieteikumus un 
attiecīgajā gadā valsts budžetā šim mērķim paredzētos 
līdzekļus. 

Ja izglītības iestādē attiecīgajā gadā ir vairāk izglītojamo, 
nekā noteikts valsts pasūtījumā, tad to izglītošanu finansē 
izglītības iestādes dibinātājs no saviem finanšu 
līdzekļiem.”
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Izmaiņas valsts budžeta 
mērķdotācijas sadales kārtībā (III)

Sagatavota MK not. Nr. 1035 Pārejas noteikumu jaunā 
redakcija: 

“2016.gada 1.oktobrī izglītības iestādes reizē ar grozīto 
2.pielikumā norādīto veidlapu iesniedz ziņas par ieguldījumu 
kultūrvides uzlabošanā pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra 
noteiktas formas” 

Tiks pievienota informācija par valsts budžeta dotācija 
pieteikto audzēkņu sadalījumu pa izglītības programmām, lai 
piešķirtu līdzekļus daudzveidīgu izglītības programmu 
īstenošanas nodrošināšanai.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sagatavo komisijai 
izvērtēšanai  informāciju par izglītības iestāžu dalību Valsts 
konkursos pēdējo 3 gadu laikā.
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Kvalitātes kritēriji

Valsts budžeta dotācija piešķir licencētas un akreditētas 
izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo pedagogu 
atalgojuma samaksai. 

Kvalitātes kritēriji tiek piemēroti, lai noteiktu papildus no 
valsts budžeta apmaksājamo audzēkņu skaitu, ko var 
piešķirt papildus iepriekšējā gadā apmaksātajam audzēkņu 
skaitam, ja ir tāds pieprasījums no skolas un tam ir 
atbilstošs valsts finansējuma apjoms.
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Nākamais etaps –
papildus nosakāmie kritēriji 

profesionālās ievirzes izglītības 
programmu finansēšanai

Priekšlikumi:

- Minimālā audzēkņu skaita palielināšana izglītības programmās 
pretendēšanai uz valsts finansējumu (izvērtējot skolas darbību pēc 
būtības, lai nenogrieztu valsts atbalstu skolām, kas sasniedz 
«Radošās Latvijas» mērķus, piemēram, Inešu pamatskola)

- Kvalitātes kritēriji – motivācijas fonda apjoms; (nepieciešams 
nodrošināt tādu valsts budžeta mērķdotācijas apjomu, kas dod 
iespēju piešķirt finansējumu pēc kvalitātes kritērijiem, ārpus 
licencētās un akreditētās izglītības programmas)

- Profesionālās ievirzes izglītības programmu diferenciācija –
jāizstrādā jauns izglītības programmu saturs, lai nodrošinātu visu 
profesionālās ievirzes izglītības mērķu sasniegšanu – izcilība, 
Dziesmu svētku kustības balsts un izglītota, radoša sabiedrība.
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Aktualitātes
izglītības iestādēs vadīšanā un 
normatīvajos aktos

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480

„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 
līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu 
izvērtēšanas kārtība”

Noteikumi nosaka:

 izglītojamo audzināšanas, valstiskās un tikumiskās audzināšanas 
vadlīnijas izglītības iestādēs; 

 Latvijas valsts simbolu lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās 
rīkotajos pasākumos;

 pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai; 

 kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un 
materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība izglītojamā 
tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī šīs izvērtēšanas kritērijus.

! Par šo noteikumu ievērošanu izglītības iestādē ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs.
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Šodien
Rīt
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