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Izglītība

• Tiesiskums 
(normatīvais regulējums,  funkciju nošķiršana) 

• Pieejamība 
(resursu nodrošinājums)

• Kvalitāte 
(process un rezultāts) 



Tiesiskais aspekts 

• Normatīvais regulējums 

šobrīd spēkā esošais       nepieciešamās izmaiņas

• Politiska izšķiršanās

Tiesību aktu projekti

* argumentēts pamatojums   

un nepieciešamie saskaņojumi

* informatīvā kampaņa-

skaidrojums, iespēja jautāt un

saņemt atbildes

• Jauns normatīvais 

regulējums

* pārejas noteikumi



Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
V  nodaļa  - Pirmsskolas izglītība  
20.pants. Pirmsskolas izglītības programma 
• (1) Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei, saturiski aptverot:
• 1) individualitātes veidošanos;
• 2) garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
• 3) iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
• 4) veselības nostiprināšanu;
• 5) psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
• 6) valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.
• (2) Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz 7 6 gadu vecumam. 

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā 
ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

??? Papildināt 63. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pedagogu, kuri nodarbināti piecgadīgu bērnu sagatavošanā pamatizglītības 

ieguvei, darba samaksu no valsts budžeta mērķdotācijām sedz vienu reizi.”



Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

42. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde un pašvaldības 
pirmsskolas izglītība iestāde no 2018. gada 1. jūlija līdz 2022. 
gada 31. augustam ir tiesīga pamatizglītības pirmā posma 
programmas (1. – 6. klase) ietvaros īstenot sešgadīgu bērnu 
izglītošanu 1. klasē. 

Vai  ir sagatavotas un būs veiktas visas tam nepieciešamās 
darbības, t.sk. gan saturiskās, gan normatīvā regulējuma 
kontekstā) ?



• Prasības pedagogu izglītībai

MK 662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību 

Pamatizglītības 1. klasē – pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija un B programma 
pamatizglītības pirmā posma saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā.

• Pedagogu darba slodzes un apmaksa , ja sešgadīgie bērni mācās 1.klasē pirmsskolas izglītības
iestādē

MK 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
32.1. vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības pedagogiem ir 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā   
32.1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem – 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;

32.3. pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar 
izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai.



• Izglītības dokumenta (liecības) izsniegšanas kārtība
pirmsskolas izglītības iestādē, nosacījumi sešgadnieku
uzņemšanai 1.klasē un pārcelšanai uz nākamo klasi

www.ikvd.gov.lv Izglītības iestādes un izglītības programmas 
akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu 
izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai 
atbilstošas izglītības ieguvi.

Izglītības programmas akreditācija jāveic divu gadu laikā no 
licencētas izglītības programmas īstenošanas uzsākšanas.



• Pašvaldības atbalsta aprēķināšanas un piešķiršana gadījumos, 
ja sešgadnieks mācās pirmajā klasē privātā pirmsskolas
izglītības iestādē

• Rīcības modelis, ja sešgadīgs bērns neuzsāk mācības
sešgadnieku pirmajā klasē, bet vēlas palikt pirmsskolas 
izglītības programmā

• Kritēriji sešgadīgu bērnu pirmās klases atvēršanai un darbības
nodrošināšanai skolā



Pārmaiņas rada cilvēki 

nevis rīkojumi!

Lai mums izdodas!


