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Atbalsts māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2022.gadā, 
gatavojoties 

XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

Atbalsta veids: NAUDAS BALVA

(EKK 6400) “Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas” -
naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nav darba attiecībās ar šo
iestādi, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem

Procedūra:

• LNKC izsludina konkursu (nolikums)

• Pretendenti (kolektīvu vadītāji) iesniedz pieteikumus (jau sagatavota forma)

• Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, LNKC izmaksā naudas balvu kolektīva vadītājam laikā
no 2022. gada 1. oktobra līdz 20 decembrim (šāds termiņš - pretendentu apjoma dēļ)

Pretendentu atlases kritērijs:

• pretendents ir valsts mērķdotācijas kolektīvs, t.n., DZSV kustībā darbojas vismaz 3 un vairāk gadus

• ir piedalījies DZSV- 2023 starpsvētku pasākumos, ciktāl tas ir bijis iespējams Covid – 19 pandēmijas
ierobežojumu dēļ

Priekšrocības:

• nav jāslēdz uzņēmuma līgumi ar katru mākslinieciskā kolektīva vadītāju

• ir IIN atvieglojumi

• naudas balvas saņēmējam nav jāsniedz atskaite

Administrē: Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2
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975 633 
EUR
89%

116 177 EUR 
11%

Pašvaldības Citi dibinātāji

Valsts mērķdotācijas apjoms % pašvaldībām un citiem 
kolektīvu dibinātājiem (2022.gads)



Plānotais mērķdotācijas apjoms  (EUR) un 
tās pretendenti (kolektīvu skaits) periodā 
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Bāzes finansējums vienam kolektīvam  (EUR)
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Valsts mērķdotācijai piešķirtā 
finansējuma izpilde (EUR)

*2021. gada MD izpilde zināma 2022. janvārī 6
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Gatavošanās Dziesmu un deju 
svētkiem 2023. gadā (1)

• Dziesmu un deju svētki 2023. gadā plānoti no 30. jūnija līdz 
9. jūlijam klātienē

• Dalībnieki:

- ar sadarbspējīgiem vakcinācijas, pārslimošanas 
sertifikātiem

- ar testēšanas sertifikātiem – atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas valstī
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Gatavošanās Dziesmu un deju 
svētkiem 2023. gadā (2)

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku
koprepertuāra apguve:

• Koru lielkoncerts «Tīrums. Dziesmas ceļš»

• Deju lieluzvedums «Mūžīgais dzinējs»

• Pūtēju orķestru koncerts

Uzsākts darbs pie:

• Noslēguma koncerta repertuāra izveides

• Latviešu skatuviskās dejas otrās programmas izveides
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Gatavošanās Dziesmu un deju 
svētkiem 2023. gadā (3)

2022. gadā plānotie starpsvētku pasākumi:

• Skates visās tautas mākslas nozarēs

• Svētku modelēšanas pasākumi (LNKC pasākumu plāns)

Pasākumu plāna projekts pieejams LNKC mājaslapā:

www.lnkc.gov.lv – plāni un pārskati –pasākumu plāna projekts 
2022. gadam

Pasākumu plāna projekts 2022. gadam | Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs (lnkc.gov.lv)
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http://www.lnkc.gov.lv/
https://www.lnkc.gov.lv/lv/pasakumu-plana-projekts-2022-gadam


Kopīgi veicamie uzdevumi

1. Aptauja (māksliniecisko kolektīvu darbība pēc ATR
un Covid – 19 pandēmijas radīto seko kontekstā)

2. Svētku sagatavošanas procesa virsdiriģentu un
virsvadītāju loma un pienākumi valsts un pašvaldību
kopējā sadarbībā, sagatavojot kārtējos vispārējos
latviešu Dziesmu un deju svētkus

3. Kultūras centru likums (saturs, likuma virzība)
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Direktore:

Signe Pujāte – tālr. 67228985

Tautas mākslas jautājumi (t.sk. epidemioloģiskās drošības jautājumi):

Sarmīte Pāvulēna – tālr. 26108209, e-pasts:sarmite.pavulena@lnkc.gov.lv

Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja 

Mērķdotācijas:

Lelde Jurciņa – tālr. 28611731, e-pasts: lelde.jurcina@lnkc.gov.lv



Aktualitātes 
profesionālās ievirzes izglītībā 

Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde
2021. gada 13. septembris



Jaunais izglītības saturs (I)
Profesionālās ievirzes izglītība

1
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Pilnveidots profesionālās ievirzes saturs – 2022./2023. m. g.

Ministru kabineta noteikumu (grozījumu) projekts 2021./2022. mācību gada laikā
iesniegts MK

Vienota kārtība profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā, mūzikā un dejā izglītības
programmu izstrādei un noformēšanai (t.sk. programmu īstenošanai)

• uzņemšanas prasības
• optimālais audzēkņu skaits klasē
• klašu apvienošanas iespējas
• minimālais pedagogu skaits kvalitatīvas programmas īstenošanas nodrošināšanai

https://www.lnkc.gov.lv/lv/lnkc-izglitibas-programmu-noformesanas-kartiba

https://www.lnkc.gov.lv/lv/lnkc-izglitibas-programmu-noformesanas-kartiba


Jaunais izglītības saturs (II)
Profesionālās ievirzes izglītība

• Aktualizēts mācību saturs atbilstoši darba tirgus vajadzībām, t.sk.
materiāltehniskais nodrošinājums (digitālās prasmes)

• Profesionālās ievirzes noslēguma klase sakrīt ar pamatizglītības 8./9.klasi

• Izglītības programmas 5. - 8. klases posmā iespēja:
o akcentēt darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes, piemēram,

digitālās
o pastiprināt akcentu uz izglītības kvalitāti (valsts konkursi, izglītības

turpināšana nozarē (mākslas, mūzikas vai dejas jomā))

• Efektīvāka grupu nodarbību plānošana

• Izvērtēti profesionālās ievirzes finansēšanas principi un kritēriji kontekstā ar jauno
mācību saturu, valsts administratīvi teritoriālo reformu un darba tirgus vajadzībām
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Jaunais izglītības saturs (III)
Profesionālās ievirzes izglītība

JAUNI IZAICINĀJUMI

• Administratīvi teritoriālā reforma:
o programmu īstenošanas punktos mazs audzēkņu skaits –

var īstenot interešu izglītību vai pamata programmu (mākslas jomā)
o salāgot vispārējo izglītību ar profesionālo ievirzi (īstenošanas vietas/

atbilstoši vecumposmi)

• Covid-19 pandēmija:
o audzēkņu skaits klasē
o telpu platība droša un profesionāla mācību procesa īstenošanai
o digitālā pratība & interneta pieejamība

• Palielināta audzēkņu slodze vispārizglītojošajās skolās –
arvien mazāks mācību laiks profesionālās kultūrizglītības iestādēs

• Transporta loģistika reģionos

15



Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanai (I)

Dotācija ietver finansējumu:

• izglītības programmās nodarbināto pedagogu pedagoģisko likmju skaita 
apmaksai

• samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, pedagoga mēneša darba algas
likmes palielināšanai, kā arī pedagoga profesionālās darbības kvalitātes
piemaksām (14 %)

Uz dotāciju var pretendēt izglītības iestāde, kura ir akreditēta izglītības programmu

īstenošanā un kurā licencētās izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30

izglītojamie.

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1035 «Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas», 4.1, 5. punkts
https://likumi.lv/ta/id/242201

1
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https://likumi.lv/ta/id/242201


Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanai (II)

• Izglītojamā finansējuma piesaistes atzīme. 
Princips: viens audzēknis/ vienā programmā
Izglītības iestāde audzēknim izvēlas vienu no finansējuma veidiem – pašvaldības, privāts, valsts

• Pirmsskolas audzēkņu kontrole

20V = Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās
pamatizglītības (1.–9. klase) programmai

Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju". 
https://likumi.lv/ta/id/291524

1
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https://likumi.lv/ta/id/291524


Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanai (III)
2021. gada septembris - decembris

• Grozījumi trīspusējiem līgumiem – izglītības iestādes un pašvaldības informē LNKC, 

ja mainīti rekvizīti vai mainījusies paraksttiesīgā persona.

• Ja audzēkņu skaits uz 2021. gada 1. septembri Valsts izglītības informācijas sistēmā

(VIIS) mazāks par 2021. gada līgumā noteikto, tiks veiktas korekcijas attiecībā uz

valsts finansēto audzēkņu skaitu (informācija VIIS jāaktualizē līdz 10.septembrim).

• Ja izglītības iestādē strādā pedagogs, kuram ir spēkā līdz 2017. gada 9. augustam

pedagoģiskās darbības novērtēšanā iegūtā 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpe, izglītības

iestāde līdz 2021. gada 5. septembrim informē LNKC par pedagogam no valsts

budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaitu.

• Tarifikāciju un pārtarifikāciju ievadīšana VIIS (gan valsts, gan cita finansējuma)

1
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Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanai (IV)
2022. gads

Līdz 2021. gada 10. oktobrim:

• izglītības iestāde VIIS ievada un pārbauda datus par izglītojamajiem uz 1. oktobri

un veic atzīmi par finansējuma veidu

• apstiprina veidlapu «Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes klasēs valsts

budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai»

• veidlapu VIIS saskaņo izglītības iestādes dibinātājs.

No 1. septembra līdz 30. oktobrim vietnē is.kulturaskarte.lv izglītības iestāde aktualizē

informāciju par iestādes pamatdatiem un pasākumiem kultūrvides veidošanai

2021. gada 1. pusgadā.

Informācija par VIIS lietotāja tiesību piešķiršanu IZM tīmekļvietnē.

Ja nepieciešama palīdzība: Māra Kalve, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas referente, 

tālr. 26167432, Mara.Kalve@lnkc.gov.lv. 1
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is.kulturaskarte.lv
https://www.izm.gov.lv/lv/nozares/izglitiba/valsts-izglitibas-informacijas-sistema
mailto:Mara.Kalve@lnkc.gov.lv


Datu ievade VIIS (I)

2
0



Datu ievade VIIS (II)
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Datus var labot tikai IKVD eksperts

«Nav aktīva» - VIIS var 
atzīmēt izglītības 

iestāde



Datu ievade VIIS (III)
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Adrese pēc ATR

Adrese līdz  ATR

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu – ikvd@ikvd.gov.lv.

mailto:ikvd@ikvd.gov.lv


Aktuālais – normatīvie akti

MK 2021. gada 10. augusta noteikumi Nr.528 «Vispārējās izglītības iestāžu un

profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru

profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija»

• Izglītojamā personas lieta – noteikts saturs un kārto VIIS;

• Attīstības plāns (misija, vīzija, stratēģiskie mērķi, uzdevumi, attīstības prioritātes

un plānotie sasniedzamie rezultāti ne mazāk kā triju gadu periodam. To saskaņo

ar izglītības iestādes dibinātāju) + Darba plāns (sasniedzamie mērķi, uzdevumi,

ikgadējās prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti vienam gadam).

Jaunumi pašnovērtējuma sagatavošanā (pakāpeniska jaunās formas ieviešana)
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Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursi / Metodiskie materiāli

24

Profesionālās kompetences pilnveides programmas:

• jaunajiem pedagogiem un direktoriem (2021./2022. m. g. sākumā)

Izglītības iestāžu administratīvie jautājumi

Audzināšanas jautājumi

Bērnu tiesību aizsardzība

• mūzikas, mākslas un dejas jomas pedagogiem

Kursi «Vizuālā domāšana. Vecumposmi» (8. oktobris)

Kursu cikls «Dizaina pamati» (septembris – decembris)

• sadarbībā ar mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolām

Digitālie mācību un metodiskie materiāli 
LNKC tīmekļvietne https://www.lnkc.gov.lv/lv/digitalie-macibu-un-metodiskie-materiali

#Ēkultūra digitālie resursi https://www.km.gov.lv/lv/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi

https://www.lnkc.gov.lv/lv/digitalie-macibu-un-metodiskie-materiali
https://www.km.gov.lv/lv/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi


Mācības attālināti
MK noteikumi Nr. 360

PAŠVALDĪBU SKOLAS lēmumu saskaņo ar dibinātāju

PAŠVALDĪBU SKOLAS DIBINĀTĀJS:

• Nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo lēmumus par attālinātā mācību procesa 
īstenošanu

• Apkopo informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju 
pieņemtajiem lēmumiem par attālināto mācību procesu

• Līdz nākamās nedēļas pirmdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam 
(ikvd@ikvd.gov.lv)

Svarīgi: Lēmumā jānorāda skaidrs pamatojums un informācija par attālinātā mācību procesa īstenošanu

ATTĀLINĀTI ≠ TĀLMĀCĪBA

Ja nav atbilstoša licence, profesionālajā izglītībā tālmācība nav pieļaujama

MĀJMĀCĪBAS forma profesionālajā izglītībā nav paredzēta

.
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Mācības attālināti
MK noteikumi Nr. 360

VAR īstenot attālināti:

1. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti 
pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi;

2. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību 
procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu 
iemeslu dēļ;

3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir 
paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību 
gadā;

4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

ĪSTENO ATTĀLINĀTI

pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti
pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas
vietā ir izsludināta karantīna 26



Ārpusklases nodarbības kultūrvietās

Mācību procesa ietvaros īstenotās ārpusklases izglītības nodarbības, kas notiek
kultūrvietās – piemēram, muzeja apmeklējumu, grupu aktivitātes bibliotēkās, kino, teātra
vai koncerta apmeklējumu, programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu – var
organizēt skolēnu grupām vienas izglītības iestādes vai klases kolektīva ietvaros atbilstoši
testēšanas algoritmam, ko nosaka normatīvais regulējums*.

Nodarbības laikā izglītojamie ievēro izglītības iestādēs noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības, tajā skaitā prasību nevakcinētajiem skolēniem lietot mutes un deguna aizsegu, ja
pasākums notiek telpās. Kultūrvietai sadarbībā ar izglītības iestādes pārstāvjiem ir
jānodrošina, ka izglītojamo grupa nodarbības laikā nesatiekas ar citiem apmeklētājiem.

Savukārt, ja kultūras norises ārpusklases izglītības ietvaros notiek skolā vai pirmsskolā, tajās
iesaistītajām personām jāievēro izglītības iestādē noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības. Šādas norises var organizēt tikai tādi muzeju, bibliotēku, kultūrvietu darbinieki un
programmas “Latvijas skolas soma” aktivitāšu īstenotāji, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas,
pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts.

* Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai “ 40.5 4. punkts. 

27



Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"

Darbojas kopš 2018./2019. mācību gada (jau trīs pilnus mācību gadus).

• Izveidots programmas koordinatoru tīkls pašvaldībās; 72% koordinatoru strādā kopš 2018. 
gada – LIELS PALDIES PAR ATBALSTU UN SADARBĪBU!

• Padara KULTŪRAS NORISES regulāri pieejamas visiem skolēniem mācību un audzināšanas 
procesa ietvaros.

• Iekļautas visas pamata un vidējās izglītības mācību iestādes, t. sk. profesionālās un speciālās 
izglītības iestādes.

• Notiek vidēji 14 000 kultūras norises mācību gada laikā, aptverot vairāk nekā 200 000 skolēnu.

• Covid-19 pandēmijas apstākļos kopš 2020. gada novembra programmā iekļautas arī digitālās 
un tiešsaistes norises. 2021. gada pavasara semestrī digitāli notikušas apmēram 6 000 kultūras 
norises, aptverot 93% skolēnu.

• 2020. gadā IKVD akreditācijas eksperti novērtējuši ap 1 600 izglītības programmu kvalitāti, un 
90% ekspertu ziņojumu akcentēts programmas devums un pozitīvā ietekme uz izglītības 
kvalitāti. 

• Šajā mācību gadā norises var notikt 1) klātienē (kultūras institūcijā, skolā, citā piemērotā vietā) 
vai 2) digitāli (ierakstīts/nofilmēts darbs, tiešsaistes nodarbība vai ieraksta un tiešsaistes 
apvienojums.)



Kultūras ministrija
Kultūras norises bērniem un jauniešiem: 
https://www.km.gov.lv/lv/kulturas-
norises-berniem-un-jauniesiem

LV100.lv 

• Ikmēneša izlases - aktualitātes programmas 
īstenošanā;

• Jaunākie satura piedāvājumi;

• Skolu pieredzes stāsti;

• Noderīgas saites.

https://lv100.lv/skolassoma

Facebook @latvijasskolassoma

Instagram @latvijasskolassoma

• Tieši programma "Latvijas skolas soma" palīdzēja 
pedagogiem padarīt mācības ekrānos saistošas un 
daudzpusīgas. 
Cēsu novada pedagogu vērtējums

Es biju pārsteigta, ka no rīta mani var kaut kas 
ieinteresēt. Man ļoti patika klausīties dziesmas. Pēc 
izrādes es vēl slēdzu dažas dziesmas, jo ļoti 
iepatikās. Veidenbaums ir talantīgs cilvēks ar savu 
sarežģīto dzīvi, kurš motivē ar savām dziesmām un 
dzeju.
Daugavpils 12. vidusskolas skolnieces atziņa

Likās no sākuma, ka būs baigi boring. Izrādījās ļoti 
interesanti, jo nerunāja ļoti pārgudrā vai 
nesaprotamā valodā un baigi forši, ka māksla tika 
radīta no kaut kādiem interneta resursiem, rakstiem 
vai spēlītēm, man liekas, ka mēs jaunieši baigi varētu 
atsaukties uz to, paši visu laiku redzam kaut kādus 
interesantus rakstus vai skatāmies dokumentālās 
filmas, spēlējam spēlītes. Arī par tiem dzīves 
stāstiem bija interesanti. Nu tā kopumā, pagaidām 
visinteresantākā lekcija.
Ogres tehnikuma audzēkņu vērtējums 

https://www.km.gov.lv/lv/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem
https://lv100.lv/skolassoma


Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Tīmekļvietne: www.lnkc.gov.lv

E-pasti: lnkc@lnkc.gov.lv, kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

Tālr. 67228985
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