
Mākslas un mūzikas skola kā vietējās kopienas 
vērtība 

Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde
2019. gada 3. oktobris



Kultūrizglītība - viena no valdības deklarācijas prioritātēm
LATVIJAS CILVĒKI. Kultūras un nacionālā identitāte
UZDEVUMS
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Attīstīsim kvalitatīvu, uz izcilību orientētu un mērķtiecīgā nacionālajā
pasūtījumā balstītu kultūrizglītības sistēmu, kas tiek pilnveidota
atbilstoši aktuālajām kultūras nozares prioritātēm un darba tirgus
vajadzībām.

Veidosim spēcīgus profesionālās izglītības kompetenču centrus, veltot
īpašu uzmanību Nacionālās Mākslu vidusskolas infrastruktūras
modernizācijai.

Attīstīsim Latvijas kultūras augstskolas, nodrošinot nacionālās
kultūrvides un cilvēkresursu attīstības ilgtspēju, nepārtrauktību,
starptautisku izcilību nozares studijās, pētniecībā un radoši
mākslinieciskajā darbībā.

/VRP uzdevums Nr.152/



Kultūrizglītības pētījums1

Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte
2017-2018

„Kultūrizglītības sistēmas dalībniekiem un 

darba devēju pārstāvjiem meklēt 

jaunas sadarbības formas 

pievilcīgu piedāvājumu veidošanai 

nozarē trūkstošo speciālistu piesaistei”2

1 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf, Latvijas Kultūras akadēmija

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf , SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”
2 Pētījuma secinājuma (Nr.76) rekomendācija
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https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf


Vecāku vērtējums par bērnu iespējām iegūt profesionālās 
ievirzes izglītību kopumā ir pozitīvs –

72% uzskata, ka bērniem savā pašvaldībā ir plašas vai 
ļoti plašas iespējas mācīties mūzikas/mākslas skolā*

*Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte, 2017-2018 4



10 KM padotības mākslas, mūzikas un dejas vidusskolas un 
2 pašvaldību padotības mākslas un dizaina vidusskolas 

3 augstskolas (Kultūras koledža kā LKA struktūrvienība)

Mūzika Māksla un dizains Kultūra Kultūra

143 pašvaldību un 7 privātās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas skolas

Kultūrizglītības iestādes KM pārraudzībā
15.03.2019.
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Izglītības pieejamība
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Izglītības pieejamība
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Audzēkņu vērtējums - būtiskākā motivācija iesaistei
profesionālajā kultūrizglītībā ir spēju un dotību attīstīšana,
arī interese par konkrētu programmu saturu:

71% - izkopt savas mākslinieciskās spējas un talantus;
42% - labi skolotāji;
40% - izglītības iestādes prestižs*

*Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte, 2017-2018



Kultūrizglītība profesionālās ievirzes līmenī
Audzēkņu skaits (no kopējā skolēnu skaita valstī)
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Izglītojamo skaita dinamika 
Profesionālās ievirzes un vispārizglītojošās izglītības 
programmās (1.-9.kl.), %

10

100.0% 100.0%

102.8%
104.5%

107.7%

111.3%
113.8%

118.3%
120.5%

119.2% 118.8%

95.9%
93.6%

91.0% 90.5% 90.5%
92.2%

94.2% 94.9%
96.2% 96.1%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019.

profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas, dejas IP audzēkņu skaits: % pret bāzes vērtību 2008.gadā

Kopējais bērnu, jauniešu skaits valstī, kas apgūst vispārizglītojošas dienas apmācības programmas (1.-9.kl.): % pret bāzes vērtību 2008.gadā
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Kvalitātes kritēriji

 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» (7 jomas)

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 1035 «Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas»:

 izglītības iestāde ir akreditēta izglītības programmu īstenošanā;

 licencētās izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30 izglītojamie;

 izglītojamo dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos Valsts konkursos;

 izglītības iestāžu ieguldījums kultūrvides uzlabošanā;

 finansējums vienam audzēknim vienas programmas apgūšanai.

 Latvijas Nacionālā kultūras centra iekšēja kārtība «Valsts, pašvaldību un juridisko
personu dibināto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā, mūzikā un dejā
vienotu izglītības programmu izstrādes un noformēšanas kārtība».
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Kultūras ministrijas darba grupa 
profesionālās ievirzes kultūrizglītības 
finansēšanas kārtības izstrādei 

Uzdevums:

pārskatīt šobrīd spēkā esošo kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes

mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas un tās efektivitāti, izvērtēt

finansēšanas principus un kritērijus profesionālās ievirzes kultūrizglītības

finansēšanai kontekstā ar valsts administratīvi teritoriālo reformu un kultūras

darba tirgus vajadzībām, un izstrādāt jaunu profesionālās ievirzes

kultūrizglītības finansēšanas kārtību.

Darba grupas sastāvs: Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā Kultūras centra pārstāvji,
profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāji, nozares eksperti.

Darba grupa izveidota – 02.08.2019.

Sanāksmes – 09.08.2019., 20.09.2019.
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Jaunā satura mācību plāna izveide

Vecāku interese:  bērna muzikālo, māksliniecisko spēju attīstība;

 sekot bērna mācību rezultātiem apmācību sākumposmā,

lai varētu turpināt mācības nākamajā izglītības līmenī.

Izglītības iestāžu 

dibinātāju interese:  nodrošināta mūzikas, mākslas, dejas izglītības

pieejamība pašvaldības teritorijā esošajiem bērniem;

 jauni izglītības programmu īstenošanas nosacījumi,

atvieglojot mācību procesa plānošanu un nodrošinot

pēctecību.

Valsts interese:  nodrošināt mūzikas, mākslas, dejas izglītības pieejamību,

attīstot bērnu vispārējās muzikālās spējas;

 sekmēt izglītojamo profesionālo virzību nākamajā

izglītības līmenī, nodrošinot talantu/ izcilību atlasi.
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Jaunā satura mācību plāna izveide

I posms
Pamata (ievada) programma

II posms
Pilnā programma

Pieejamība Izcilība

Muzikālo un māksliniecisko spēju 
attīstība, izglītotas personības 

veidošana

Audzēkņu sagatavošanu izglītības 
turpināšanai profesionālā vidējā 

izglītības līmenī

1., 2. … 8., 9.klase
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IEGUVUMI

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

• var efektīvāk plānot grupu nodarbības

• II posmā (5.-8.kl.) iespēja:

o akcentēt darba tirgum nepieciešamās izglītības programmas
o pastiprināt fokusu uz izglītības kvalitāti (valsts konkursi, 

izglītības turpināšana nozarē)

• aktualizēts mācību saturs atbilstoši darba tirgus vajadzībām

• izvērtēti profesionālās ievirzes finansēšanas principi un kritēriji
kontekstā ar jauno mācību saturu, valsts administratīvi teritoriālo
reformu un darba tirgus vajadzībām

Jaunā satura mācību plāna izveide
Ieguvumi un jautājumi
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Izglītības iestāžu dibinātāja atbildība:

Izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai
nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo nodrošinājumu.

/Izglītības likums, 29. pants/

Vecāku līdzdalība:

Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu
par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs.

/Izglītības likums, 12. pants/

Valsts ieguldījums:

Kopējo dotācijas apmēru, kas attiecīgajā gadā sadalāms starp izglītības
programmu īstenotājiem, apstiprina kultūras ministrs, ņemot vērā likumā par
valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru.

/MK noteikumi Nr. 1035, 7. punkts/

Jaunā satura mācību plāna izveide un finansēšana
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6.punkts

Izglītības iestāde līdz 10.oktobrim VIIS-ā apstiprina atskaites veidlapu „Izglītojamo
skaits profesionālās ievirzes klasēs valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai” par
izglītojamo skaitu izglītības programmā ar pazīmi „valsts” uz 1.oktobri.

Minēto informāciju VIIS-ā līdz 10.oktobrim saskaņo izglītības iestādes dibinātājs.
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Aktualitātes normatīvajos aktos
Ministru kabineta noteikumi Nr.1035
2019. gada 27. augusta grozījumi



12.2 punkts

Finansējumu samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un profesionālās
darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un
3.kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba
algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajā izglītības
iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:

R = (I × P × A × N × (1 + S/100)) × 0,14
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Aktualitātes normatīvajos aktos
Ministru kabineta noteikumi Nr.1035
2019. gada 27. augusta grozījumi
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Latvijas Nacionālā kultūras centra   
Cimzes balva 2019
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Kultūras ministrijas balva 
jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos 
konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs



Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa

Pils laukums 4, Rīga, LV-1365

Tīmekļvietne: www.lnkc.gov.lv

E-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv

Tālr. 67322234

http://www.lnkc.gov.lv/
mailto:lnkc@lnkc.gov.lv

