
Aktualitātes uzsākot jauno mācību gadu
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Darba kārtība
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1. Būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos:

• Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs (A.Trokša)

• Pedagogu darba samaksas noteikumi (M.Jansone)

2. Valsts izglītības informācijas sistēmas aktualitātes:

• Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts (I.Seipule, A.Rudmane)

• Datu kontroles sadaļa VIIS (A.Rudmane)

• Izglītojamo skaita apstiprināšanas process uz 1.septembri (M.Rozenštoka)

• VIIS lietotāju biežāk pieļautās kļūdas (M.Rozenštoka)

3. Atbildes uz jautājumiem.



Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. 
jūlija noteikumos Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs”
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➢ Lai nodrošinātu izglītojamam speciālās izglītības programmās lielāku
atbalstu sekmīgai izglītības ieguvei, kurš mācās iekļaujoši, aprēķinot
valsts budžeta mērķdotāciju, izglītojamo skaitam speciālās izglītības
programmās tiks piemērots koeficients 2, 3 vai 5 atbilstoši
speciālās izglītības programmai (iepriekš visiem piemēroja koeficientu
2);

➢ Atsaucoties Ieslodzījumu vietu pārvaldes un ieslodzīto izglītošanā
iesaistīto 7 pašvaldības skolu pārstāvju lūgumam, piemaksa skolotājiem,
kuri izglītības programmas īsteno ieslodzījuma vietās, tiks aprēķināta,
piemērojot izglītojamo skaitam, kuri vispārējās izglītības
programmas apgūst ieslodzījuma vietās koeficientu 1,3;

➢ Valsts ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam 10.-12.
klasēs piemēros koeficientu 1,22.

➢ Padziļināto programmu finansēšanas termiņš tiek pagarināts līdz
2023.gada 31.augustam.
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Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
17.1 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz
20. janvārim, uzrādītais atlikums (atbilstoši 1. pielikuma ailei "Atlikums uz pārskata
perioda beigām") pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas
iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā
laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

Laikposms
Samazināmais

finansējums, euro

Pašvaldību skaits, 

kurām atlikums uz 

pārskata perioda

beigām pārsniedza

vienu procentu

2018.gada
septembris - decembris 1 361 569 53

2019.gada
septembris - decembris 713 791 48

2020.gada
septembris - decembris 382 731 29

https://likumi.lv/ta/id/283668#piel1


Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr.445 “ Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”

➢ No 2020. gada 1. septembra pedagogu zemākā darba algas likme
paaugstināta no 750 euro uz 790 euro (5,3%).

➢ Par 5,3 % paaugstināta arī izglītības iestāžu vadītāju zemākā darba
algas likme.

➢ Valsts ģimnāziju pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības
programmas, un profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem
nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.

➢ Izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem,
izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti, darba kvalitāti un
personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, ir tiesības izglītības
iestādes vadītājam noteikt piemaksu par darba kvalitāti no izglītības
iestādes dibinātāja finanšu līdzekļiem.
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Spēkā esošie pedagogu darba samaksas noteikumi, 
ļauj mācību iestādes vadītājam novirzīt lielāku 
atalgojuma daļu tieši par darbu, kas tiek veikts 

jaunā izglītības satura vai attālinātā mācību 
procesa sagatavošanai

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”:

32. punktā noteikts:

Skolotāja darba slodze – apmaksātu darba stundu skaits nedēļā, kas atbilst vienai
mēneša darba algas likmei vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
pedagogiem ir 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā – mācību stundas un
fakultatīvās nodarbības, to sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana,
individuālais un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, klases
audzināšana, metodiskais darbs izglītības iestādē, projektu vadība un citas ar
izglītības iestādes attīstību saistītas darbības.

35. punktā noteikts:

Nosakot skolotāja darba slodzi, skolas direktors ņem vērā skolēnu skaitu klasē un
mācību priekšmetu, ko skolotājs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja -
pašvaldības noteikto kārtību pedagogu slodžu sadalei.
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Skolotāju procentuālais sadalījums pēc tarificēto 
darba stundu skaita citu pienākumu veikšanai 
VIIS dati (586 pašvaldības vispārizglītojošo skolu 19539 

skolotāju 01.10.2019. tarifikāciju dati)
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➢ Skolotāju slodze ir atkarīga no skolēnu skaita 

skolā un skolas vadības vēlmes un prasmes 

risināt personālpolitikas jautājumus. Vidējā 

skolotāju slodze 2019./2020.m.g. bija 24,17 darba 

stundas nedēļā, kas ir 0,81 no normatīvos noteiktās 

skolotāju slodzes, kas atbilst mēneša darba algas 

likmei.

➢ Skolotāju darba slodzē apmaksātas darba stundas 

citu pienākumu veikšanai bija:

▪ 12 % skolotāju vairāk par 40% no darba slodzes;

▪ 22 % skolotāju veidoja 31% - 40% no darba 

slodzes;

▪ 8 % skolotāju veidoja 1% - 10% no darba slodzes;

▪ 5% skolotāju nebija iekļauts darba slodzē.



Skolotāju skaits (%), kuru darba algas likme 
2019./2020.m.g.

VIIS dati (586 pašvaldības vispārizglītojošo skolu 19539 
skolotāju 01.10.2019. tarifikāciju dati)

➢ 68% darba algas likme lielāka par 790 euro
(pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā 
zemākā darba algas likme no 2020. gada 1. 
septembra);

➢ 51% darba algas likme lielāka par 830 euro
(pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā 
zemākā darba algas likme no 2021. gada 1. 
septembra). 

➢ 24 % darba algas likme lielāka par 900 euro
(pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā  
zemākā darba algas likme no 2022. gada 1. 
septembra). 
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Speciālā izglītība 2020./2021.m.g.
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➢ Kā izglītības iestādes veids vairs nepastāv speciālā pirmsskolas izglītības iestāde un

rehabilitācijas centrs.

➢ Speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem, par

kuriem no valsts budžeta sedz uzturēšanas izdevumus :

✓ ar garīgās veselības traucējumiem (kods 57),

✓ ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 58),

✓ ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības

traucējumiem (kods 59),

✓ ar redzes traucējumiem (kods 51),

✓ ar dzirdes traucējumiem (kods 52),

✓ ar jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolā (kods 56).

➢ Nosacījums, ka pārskatos par mērķdotācijas izlietojumu uzrādītais atlikums uz budžeta

gada sākumu nedrīkst pārsniegt 1% no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā

budžeta gadā, attiecas tikai uz mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai.

➢ Izmaiņa spēkā no 2020. gada 1. septembra.



Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr. 416 
«Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem» (I)
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-
videjas-izglitibas-programmu-paraugiem

12. Izglītības iestāde:

– 12.1. izglītības programmu īsteno 3360–3780 mācību stundās klātienes formā un 
1890–2205 mācību stundās neklātienes vai tālmācības formā;

– 12.2. piedāvā vismaz četrus padziļinātos kursus, no kuriem skolēns atbilstoši savām 
interesēm izvēlas un apgūst trīs. Izglītības iestāde īsteno vismaz divus 
padziļināto kursu komplektus. Katru kursu komplektu veido trīs padziļinātie kursi 
ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu katrā komplektā;

– 12.3. īsteno pamatkursus visās mācību jomās atbilstoši skolēna izvēlētajiem 
padziļinātajiem kursiem;

– 12.4. īsteno pamatkursu matemātikā optimālajā mācību satura apguves līmenī;

– 12.5. piedāvā un atbilstoši skolēnu izvēlei īsteno pamatkursus ķīmijā, fizikā, 
ģeogrāfijā un bioloģijā optimālajā mācību satura apguves līmenī;
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Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr. 416 «Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 
vidējās izglītības programmu paraugiem» (II)
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-
izglitibas-programmu-paraugiem

– 12.6. var īstenot skolēnu interesēm atbilstošus specializētos kursus;

– 12.7. īsteno starpdisciplināru kursu «Projekta darbs», kurā skolēns 
saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem veic un 
aizstāv pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;

– 12.8. šo noteikumu 8. pielikumā minētās aktivitātes (plānotie skolēnam 
sasniedzamie rezultāti veselības, drošības un fiziskās aktivitātes 
mācību jomā) īsteno regulāri triju gadu laikā;

– 12.9. var veidot jaunus kursus, kas atšķiras no šo noteikumu 
9. pielikumā minētajiem, tos integrējot vai sadalot. Šādā gadījumā 
izglītības iestāde mācību plānā Valsts izglītības informācijas sistēmā 
norāda, kuri kursi tiek īstenoti integrēti un kuri tiek sadalīti, kā arī norāda 
kursa nosaukumu un mācību stundu skaitu;

– …

1
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https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel8
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel9


Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr. 416 «Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 
vidējās izglītības programmu paraugiem» (III)
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-
izglitibas-programmu-paraugiem

13. Izglītības iestāde var izstrādāt un Izglītības kvalitātes valsts 
dienestā licencēt izglītības programmu, kura atšķiras no šo 
noteikumu 11. pielikumā sniegtā parauga, nodrošinot:

– 13.1. izglītības programmas atbilstību šo noteikumu 
12. punktam un normatīvajiem aktiem par izglītojamo 
audzināšanas vadlīnijām un informācijas, mācību līdzekļu, 
materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 
kārtību;

– 13.2. skolēnam plānoto sasniedzamo rezultātu 
saskaņošanu ar Valsts izglītības satura centru, ja tie nav 
minēti šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. pielikumā;

– 13.3. iespēju skolēnam apgūt vismaz divas svešvalodas.
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https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel11
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https://likumi.lv/ta/id/309597#piel3
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel4
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel5
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel6
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel7
https://likumi.lv/ta/id/309597#piel8


Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr. 416 «Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 
vidējās izglītības programmu paraugiem» (IV)
https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-
izglitibas-programmu-paraugiem

11.pielikums MK 2019. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 416:

– 5. Izglītības iestāde no šā pielikuma tabulā iekļautajiem kursiem skolēniem piedāvā un 
īsteno vismaz divus padziļināto kursu komplektus un atbilstošus pamatkursus
katrā mācību jomā.

– 6. Izglītības iestāde var mainīt mācību stundu skaitu kursā, nesamazinot to vairāk 
par 15 procentiem no šā pielikuma tabulā kursam noteiktā stundu skaita.

– 7. Izglītības iestāde var īstenot šā pielikuma tabulā minētos specializētos kursus 
vai piedāvāt un īstenot savus. Īstenojot specializēto kursu «Mazākumtautības valoda 
un literatūra», plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti atvasināmi no valodu jomas 
plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem latviešu valodai un kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā mācību jomas plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kas 
noteikti šo noteikumu 9. pielikumā.

– 8. Izglītības iestāde ar vadītāja rīkojumu apstiprina kursu un stundu plānu ar kopējo 
mācību stundu skaitu attiecīgajā kursā mēnesī, semestrī, mācību gadā un 
trijos gados.
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Normatīvais regulējums

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276

"Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" 

● iestādei jāievada vērtējumi visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības

dokumentā; semestru, gada un pēcpārbaudījumu vērtējumi; kavējumi semestra laikā

(informāciju pirmo reizi sistēmā ievada 2020./2021. m.g.);

● jāievada informācija par izglītības iestādes telpu platību un nodrošinājumu ar datortehniku;

● pazīme, ka izglītojamais apgūst divu klašu mācību priekšmetu saturu.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 

"Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība"

● iestādei nepieciešams aktualizēt izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju par izglītības 

iestādes vadītāju, izglītības programmas īstenošanas vietas adresi, nolikumu, pievienojot to 

VIIS un ievadot tā apstiprināšanas datumu.

Par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots 

individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse u.c.!



VIIS lietotāja materiāli
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Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts

1
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● Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumi Nr. 416

"Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 

vidējās izglītības programmu paraugiem" 

● Informatīvs materiāls par funkcionalitāti – sadaļā VIIS lietotāja materiāli

1. Iestāde -> Uzstādījumi -> Mācību priekšmetu kursi

2. Iestāde -> Iestādes informācija -> Programmas (licencēšana un 
akreditācija) -> Mācību plāni

3. Iestāde -> Klases -> Klases informācija -> Mācību plāna piesaiste

4. Iestāde -> Vispārējās izglītības mācību plāni

!



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
mācību kursu pievienošana

1
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Lūdzu nenorādiet mācību kursa beigu datumu!

● Standarta kurss – atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra 

noteikumu Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" (turpmāk 

– noteikumi)  9.pielikumam.

!



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
mācību kursu pievienošana

1
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● Integrētais kurss - izglītības iestādes veidots jauns kurss, kas atšķiras 

no noteikumos minētajiem. Lai varētu pievienot Integrēto kursu, 

vispirms jānosūta epasts uz adresi viis@izm.gov.lv, lai kursa nosaukums 

tiktu pievienots centrālajam mācību priekšmetu kursu klasifikatoram.

Epastā, lūdzu, 

norādiet, vai jaunais 

kurss ir iestādes pašas 

veidots specializētais

kurss vai arī 

integrētais kurss – tad 

nepieciešams norādīt, 

no kādiem standarta 

kursiem tas veidots.!!!



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
mācību kursu pievienošana

1
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● Pievienojot integrēto kursu, jāaizpilda 

skolēnam sasniedzamie rezultāti:

norādot konkrētus 

sasniedzamos 

rezultātus atbilstoši 

noteikumu 2.-

8.pielikumam

VAI

pievienojot failu ar kursa 

saturu un sasniedzamo 

rezultātu aprakstu, ja 

iestādes īstenotais kurss ir ar 

saturu, kurš nav definēts 

noteikumos



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
mācību plānu (pie izglītības programmas) veidošana

2
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Programmas licencei iespējams 

pievienot vairākus mācību plānus!

Šajā mācību plānā 

jānorāda stundu 

skaits mācību gadā.



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
mācību plāna piesaiste klasei un skolēnam

2
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Funkcionalitāte veidota 

līdzīga izglītības 

programmas piesaistes 

funkcionalitātei –

klases informācijā 

nepieciešams norādīt 

vienu mācību plānu, 

bet skolēniem klases 

ietvaros var piesaistīt 

dažādus mācību 

plānus.

Lūdzu pārliecinieties, ka mācību plāns norādīts 

visām 10.klasēm un visiem skolēniem tajās.



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
tarifikācijā izmantojamā mācību plāna veidošana

2
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!
10.klases gadījumā mācību plāns tiek 

veidots nevis atsevišķām klasēm, bet 

visai klases pakāpei kopā.



Vispārējās vidējās izglītības jaunais standarts –
tarifikācija

2
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! Tarifikācijā nekas nemainās – tāpat kā iepriekš, 

tiek tarificēta konkrēta 10.klase.



VIIS uztur datu apmaiņas risinājumus un 
nodrošina ar informāciju citas IS

UGFA
VID

VSAA

NVD
CSP

VUS

CSDD

VISC
IKVD
AIC

VIIS

Pašvaldības

2
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!!! Datus nepieciešams ievadīt savlaicīgi.

Sniedz informāciju 76 pašvaldībām 

un 28 iestādēm.



Datu kontrole -

2
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gan iestādes, gan pašvaldības / dibinātāja līmeņa lietotājiem



Datu kontrole –

2
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kontroles skats pašvaldības / dibinātāja līmeņa lietotājiem



Datu kontrole
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Datu kontrole

2
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Datu kontrole

! Atkārtotas datu kontroles 2020./2021.m.g. 

Pirmā kontrole – novembra beigās.
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Datu kontrole



Lietotāja tiesību piešķiršana
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Iesniegums par VIIS lietotāja 

tiesību piešķiršanu, 

iesniegums lietotāja tiesību 

anulēšanai un saistību raksts 

atrodami IZM mājaslapā 

sadaļā Izglītība  ->> Valsts 

izglītības informācijas 

sistēma

Aizpildīti un parakstīti iesnieguma un saistību raksta oriģināli jānogādā ministrijā Vaļņu 

ielā 2, Rīgā, LV-1050.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtīt uz viis@izm.gov.lv

! Lūdzu ņemt vērā, ka saistību rakstam jābūt parakstītam ar paša lietotāja drošu 

elektronisko parakstu.

Ja iestāde tiek reorganizēta - lietotājam, kurš turpinās darboties ar VIIS jaunajā iestādē, 

jānosūta e-pasts uz viis@izm.gov.lv ar vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu un jaunās iestādes 

nosaukumu.

mailto:viis@izm.gov.lv


Ja lietotājs aizmirsis paroli
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Tiek atvērts paroles atjaunošanas logs, kurā jāievada:

● Lietotājvārds

● Drošības kods – precīza ekrānā pirms drošības koda lauka redzamā 

simbolu virkne

Nospiežot pogu <Atjaunot paroli>, uz lietotāja e-pastu tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar 

hipersaiti, kuru nospiežot, ir iespējams uzstādīt jaunu paroli.

! Svarīgi: Hipersaite ir derīga 60 minūtes. Ja tās tiek nokavētas, ir nepieciešams atkārtoti 

veikt visas paroles atjaunošanas darbības, saņemot jaunu e-pastu 
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IZM

KM 

padotības 
iestādes

Novada VIIS 
konsultants un 
citi speciālisti

Izglītības 
iestādes VIIS  

lietotāji

VIIS 
palīdzības 

sadaļa;

viis@izm.gov.lv

Konsultatīvais atbalsts 

Katrā novadā/pilsētā - VIIS sistēmas 

administrators (konsultants) - cilvēks, 

kuram jālūdz padoms neskaidrību 

gadījumā vai jādod ziņa par 

problēmām.

! viis@izm.gov.lv
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VIIS problēmu pieteikumu apstrādei ieviesta pieteikumu sistēma.

Lietotājs problēmu piesaka, nosūtot e-pastu uz viis@izm.gov.lv

Jānorāda iespējami detalizētāka informācija par problēmu:

● iestāde

● konkrēta persona (personas kods), ar kuras datiem ir problēma

● darbības, kas tika veiktas, līdz tika iegūts kļūdas paziņojums / konkrēts ekrāna 

skats

Nepieciešamības gadījumā pievienojiet ekrāna attēlu (PrintScrn).

!!! Ja nepieciešams anulēt piederību vai labot tās sākuma datumu, tad pieteikums 

jāiesūta tai iestādei, kurā bērns uz 1.septembri reģistrēts. Pēc citas iestādes 

pieprasījuma dati netiks laboti.
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Izglītojamo skaita apstiprināšana 05.09.2020. plkst. 24:00

Vidējā ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu skaita

iesniegšana 

05.09.2020. plkst. 24:00

Kvalitātes pakāpju likmju skaita iesniegšana 05.09.2020. plkst. 24:00

Tarifikācijas Saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību

Informācija par piešķirtās mērķdotācijas apjomu 

katrā izglītības iestādē

20 darbdienu laikā pēc mērķdotāciju 

sadalījuma apstiprināšanas Ministru 

kabinetā

! Izglītojamo piederības un tarifikācijas jāveido ar 1.septembri

Aktuālie datumi informācijas ievadīšanai VIIS
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Izglītojamo skaita apstiprināšanas process

IESTĀDĒ – ievada 
skolēnus pa 

klasēm/grupām/grupiņām
(piekārtojot attiecīgās 

izglītības programmas)

1. Obligāti 
PĀRBAUDA, vai dati 

izglītojamo skaita 
atskaitē ir pareizi 

2.APSTIPRINA

PAŠVALDĪBĀ– var 
iegūt atskaites par 

visām novada skolām 
un redzēt, kā par 
attiecīgo novadu 

aizpildās finansējuma 
aprēķināšanai 

sagatavotās tabulas

1. PĀRBAUDA, vai 
dati ir pareizi, 

2.APSTIPRINA 
katras iestādes 

apstiprināto 
izglītojamo skaitu

3. IESNIEDZ datus 
IZM
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Izglītības iestāde:

● sagatavo atskaiti

● pārbauda un 

apstiprina sadaļā 

Iestāde ->Izglītojamo 

skaits. 

Izglītojamo skaita apstiprināšanas process

Izglītojamo skaitu apstiprina par situāciju uz 

1.septembri
IZM 2020.gada 5.septembrī plkst.24:00 slēdz iespēju iesniegtās atskaites 

atcelt un līdz ar to labot sniegto informāciju par izglītojamo skaitu.

Pašvaldība:

● sadaļā Pašvaldība / dibinātājs -> Izglītojamo skaits 

pašvaldībā pārbauda un apstiprina katras izglītības 

iestādes atskaiti (darbība „Apstiprināt/Atcelt 

iezīmētās atskaites”)

● pārbauda informāciju kopumā par novadu (Atskaites 

-> Izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs 

mērķdotāciju aprēķinam)

● sadaļā Pašvaldība / dibinātājs -> Izglītojamo skaits 

pašvaldībā iesniedz datus IZM (saite „Aizsūtīt uz 

IZM apstiprināšanai”)
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Izglītojamo skaita apstiprināšana privātajās
izglītības iestādēs

IESTĀDĒ – ievada skolēnus 
pa klasēm/grupām/grupiņām, 

(piekārtojot attiecīgās 
izglītības programmas)

IESTĀDE

1. Obligāti 
PĀRBAUDA, vai 

dati izglītojamo 
skaita atskaitē ir 

pareizi, 

2.APSTIPRINA

IZM

APSTIPRINA datu saņemšanu

katram novadam un no šī brīža 
izglītojamo skaita atskaite būs bloķēta 

Atskaites bloķēs 05.09.2020 24:00
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Izglītības iestāde sadaļā Iestāde ->Izglītojamo skaits :

• sagatavo atskaiti

• pārbauda un apstiprina to

Izglītojamo skaita apstiprināšana iestādē

Atskaiti nedrīkst atstāt statusā "Sagatavot datus", jo tad nevar veikt 

nekādas darbības ar audzēkņiem - atskaiti vai nu Apstiprina (ja dati ir 

kārtībā) vai Atceļ (ja dati vēl jālabo vai jāpapildina).

Sistēmas paziņojums: Izglītības iestādes dati ir nobloķēti izglītojamo 

skaita atskaites sagatavošanai. Nepieciešams apstiprināt vai atcelt 

atskaiti.

Ja izglītojamo skaitā uz 1.septembri tiek veiktas izmaiņas, atskaites 

apstiprinājums jāatceļ un dati no jauna jāsagatavo un jāapstiprina.



Informācija par 

pedagoģisko likmju 

skaitu pedagogiem, 

kuri ir ieguvuši 

kvalitātes pakāpi līdz 

2017.gada 

9.augustam, jāievada 

un jāapstiprina VIIS 

līdz 5. septembrim. 
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Kvalitātes pakāpju likmju skaita iesniegšana



Vidējais ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu 
skaits
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Informācija iesniedzama līdz 5.septembrim.

Informāciju sagatavo un iesniedz tikai tās pašvaldības, kuru teritorijā ir slimnīcas un sociālās 

aprūpes iestādes, kurās nodrošina ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanu ārpus izglītības 

iestādes. 

Šogad – 2020.gadā, informācija iesniedzama arī vēl papīra formā.

! Informācija uz IZM tiek iesniegta kopā ar 

apstiprinātajām izglītojamo skaita atskaitēm.  
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Biežāk pieļautās kļūdas!

➢ Gada vērtējumu ievades termiņi - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas par izglītības dokumenta izsniegšanu.

➢ Pirms izbeidzat piederību pedagogam, pārliecinieties, ka ir veikta 

pārtarifikācija pa «0».

➢ No šī gada pirmsskolas izglītojamiem nevar būt dubultā piederība, sekojiet 

līdz datumiem.

➢ Pievērst uzmanību par iestādēs pievienotiem finansējumiem, ne katru 

amatu drīkst finansēt no jebkura finansējuma tipa.

➢ Pievērst uzmanību klases skatā – Klases tips – Apcietināto apmācība.



Paldies par uzmanību!


