
Lēmumu pieņemšana kontekstā ar 
izglītības iestāžu tipoloģijas sakārtošanu

2019.gada 21.februārī



Izglītības iestāžu tipoloģija

• Pirmsskolas izglītības iestāde;

• sākumskola;

• pamatskola;

• vidusskola;

• valsts ģimnāzija (statuss);

• speciālās izglītības iestāde;

• speciālās izglītības attīstības centrs (statuss).

• Internātskola (izslēgta ar 01.08.2019.);

• ģimnāzija (izslēgta ar 01.09.2021.);

• vakara (maiņu) vidusskola (izslēgta ar 01.09.2020.);

• speciālās pirmsskolas izglītības iestāde (izslēgta ar 01.09.2020.);

• rehabilitācijas centrs (izslēgta ar 01.09.2020.).
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Izglītības likuma pārejas noteikumi 
(22.11.2017. likuma redakcijā)

60. Grozījumi šā likuma 17. panta trešās daļas 1., 2., 12. un
13. punktā attiecībā uz vārda "internātskolas" izslēgšanu
stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

61. Jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra
nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam
datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz 2018. gada
31. decembrim.
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Vispārējās izglītības likuma pārejas 
noteikumi 

(21.06.2018. likuma redakcijā)

32. Pašvaldības, kuru padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019. gada

28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā

kārtībā pieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu maiņu

vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz

2021. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku

izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī līdz

2021. gada 31. augustam veic visas nepieciešamās darbības,

lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā.

Reorganizēto izglītības iestāžu nosaukumi atbilst Izglītības

likuma 26. panta prasībām.
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Vispārējās izglītības likuma pārejas 
noteikumi 

(21.06.2018. likuma redakcijā)

34. Pašvaldības, kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas,

līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas

likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par vakara

(maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai

reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam,

nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā

izglītības programmā, kā arī līdz 2020. gada 31. augustam veic

visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus

grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā. Reorganizēto izglītības

iestāžu nosaukumi atbilst Izglītības likuma 26. panta prasībām.
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Vispārējās izglītības likuma pārejas 
noteikumi 

(21.06.2018. likuma redakcijā)

37. Pašvaldības, kuru padotībā ir rehabilitācijas centri un

speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, līdz 2019. gada

28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā

kārtībā pieņem lēmumu par rehabilitācijas centru un

speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumu

maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz

2020. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku

izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī līdz

2020. gada 31. augustam veic visas nepieciešamās darbības,

lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā.

Reorganizēto izglītības iestāžu nosaukumi atbilst Izglītības

likuma 26. panta prasībām.
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