
Aktualitātes profesionālās ievirzes izglītības programmu 
īstenošanā un kvalitātes vērtēšanā

Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde
2018.gada 16.janvāris



IZAICINĀJUMI 
KULTŪRIZGLĪTĪBĀ

profesionālās 
ievirzes līmenī 

Izglītības 
iestāžu tīkls

Izglītības 
programmu 
īstenošanas 

kvalitāte

Pedagogu  
trūkums un

novecošanās
Darba tirgus 

aktuālās 
(t.sk.reto 
mūzikas 

instrumentu) 
izglītības 

programmas

Izglītības 
pēctecības 

nodrošināšana

Izglītības 
iestāžu 

dibinātāju 
atbildība

2



Uzdevums: definēt nacionālo pasūtījumu kultūrizglītībā visos izglītības līmeņos,
ņemot vērā Latvijas kultūras attīstības un darba tirgus vajadzības.
/VRP uzdevums Nr.73/

Attīstības virzieni:

1.virziens - valsts un pašvaldību finansiālās atbildības sadalījums

2.virziens - izglītības programmu satura pilnveide un pēctecības  nodrošināšana

3.virziens - PIKC izveide/Metodiskais atbalsts
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Kultūrizglītība - viena no valdības deklarācijas prioritātēm



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

Euro 22 574 100 16 841 831 10 804 069 10 804 069 11 416 181 12 711 746 12 864 135 13 346 367 13 386 769 18 194 809 18 194 809
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*2008.-2009. gadā finansējums ietver arī administrācijas finansējumu.

Valsts finansējums pašvaldību un privātām izglītības 
iestādēm profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas 
izglītības programmu īstenošanai
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~4,8 milj.



Kopējais finansējums 2018.gadam – 18 194 809 EUR

2018.gada 8 mēnešiem (I - VIII) – 12 129 506 EUR
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Ietekmējošie faktori:

• No 2018.gada 1.janvāra palielināts sociālais nodoklis (24.09%)

• No 2018.gada 1.septembra izmaiņas pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas kritērijos un kvalitātes piemaksu noteikšanas
principos

• Finansējums pašvaldību dibināto PIKC 10% piemaksām
Ministru kabineta 2017.gada 18.maija rīkojums Nr.242 „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa
piešķiršanu Daugavpils Dizaina unmākslas vidusskolai „Saules skola””.

• Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks no 2018.gada 1.septembra līdz
2022.gada 31.decembrim
Apstiprināts 09.01.2018. Ministru kabineta sēdē.

Valsts finansējums pašvaldību un privātām izglītības 
iestādēm profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas 
izglītības programmu īstenošanai



Ikgadējais audzēkņu skaita pieaugums (~1000):
▪ 2014.gadā valsts daļēji finansē 23 983 no 24 668 audzēkņiem;
▪ 2015.gadā valsts daļēji finansē 23 932 no 25 020 audzēkņiem;
▪ 2016.gadā valsts daļēji finansē 23 880 no 25 959 audzēkņiem.

Veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā par profesionālās ievirzes izglītības
finansēšanu /MK noteikumi Nr.1035, 15.07.2016./:

valsts 100% apmērā finansē 
izglītības programmas pedagogu darba samaksu 

noteikta audzēkņu skaita izglītošanai.

No 01.01.2017. valsts pilnā apmērā finansē 19 350 no 25 588 audzēkņiem;

No 01.01.2018. valsts pilnā apmērā finansē 19 285 no 25 508 audzēkņiem.
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Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes programmās



✓ izglītības iestāde ir akreditēta izglītības programmu īstenošanā;

✓ licencētās izglītības programmas apgūst ne mazāk kā 30 izglītojamie;

✓ izglītojamo izvirzīšana un dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos 
Valsts konkursos (I un II vai III kārtā);

✓ izglītības iestāžu ieguldījums kultūrvides uzlabošanā (t.sk. Datu ievade 
elektroniskajā datubāzē „Latvijas digitālā kultūras karte”);

✓ finansējums vienam audzēknim vienas programmas apgūšanai.
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Sadalījuma principi
MK 1035 kvalitātes kritēriji



IZM Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) 

funkcionalitātes pilnveide

▪ Audzēkņu dubultās piederības

▪ Tarifikāciju ievade

Ar 2017./2018.mācību gada VIIS ieviesta jauna funkcionalitāte -
finansējuma veids:

VALSTS – norāda, ja audzēknis pieteikts valsts finansējumam

PRIVĀTS

PAŠVALDĪBAS

8

Sadalījuma principi
MK 1035 kvalitātes kritēriji



Paveiktais
▪ regulārs kvalitātes monitorings:

o Valsts konkursu organizēšana un rezultātu izvērtēšana;
o dalība izglītības iestāžu/programmu akreditācijās;
o ievirzes skolu absolventu izglītības turpināšana profesionālās vidējās

mūzikas un mākslas vidusskolās;
▪ aktualizēta Pašvaldību un juridisko personu dibināto profesionālās ievirzes

izglītības iestāžu mākslā, mūzikā un dejā vienotu izglītības programmu izstrādes
un noformēšanas kārtība, t.sk. iekļaujot norādījumus programmu īstenošanai,
nodrošinot profesionālās ievirzes izglītības mērķiem atbilstošu kvalitāti.

Darba procesā
▪ izglītības programmu satura pēctecības nodrošināšana (mācību priekšmetu

satura un apjoma pārskatīšana);
▪ risinājumu rašana programmas uzsākšanas optimālā vecuma noteikšanai;
▪ Mūzikas/mākslas vidusskolu metodiskais atbalsts profesionālās ievirzes skolām;
▪ izglītības programmu īstenošanas kvalitātes padziļināts monitorings.
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Izglītības kvalitāte un monitorings



PIKC mērķis: veicināt kvalitāti un izcilību profesionālajā kultūrizglītībā.
Izveidot atbalsta sistēmu talantu atklāšanai un izcilības izkopšanai. Reģionālā attīstība.

Paveiktais
✓ PIKC «Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola» /2015/
✓ PIKC «Ventspils Mūzikas vidusskola» /2016/
✓ PIKC «Nacionālā Mākslu vidusskola» /2017/

(no 2017.gada 1.septembra pievienota – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Horeogrāfijas vidusskola)

✓ PIKC «Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola» /2017/
✓ PIKC «Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola «Saules skola»» /2017/

Darba procesā

▪ uzsākta PIKC modernizācijas projektu īstenošana ES fondu finansējuma ietvaros;

▪ KM vidusskolu kā reģiona metodisko centru lomas stiprināšana;

▪ Metodiskais atbalsts izglītības iestāžu vadībai un pedagoģiskajiem darbiniekiem
(informatīvas sanāksmes, kursi, konsultācijas).
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Profesionālās izglītības kompetenču centri (PIKC)



Latvijas Nacionālā kultūras centra   
Cimzes balva 2017
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Ceremonija notiks Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, 
2018.gada 26.aprīlī

Kultūras ministrijas balva jauniešiem par sasniegumiem 
starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu 
nozarēs
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kultūrizglītība

Kultūrizglītība – izcilību un radošu personību veidotāja



www.lnkc.gov.lv


