
Efektīva skolu tīkla attīstība 

Informācija par 

Saeimas 2015.gada 17.decembra paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo 

telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" izpildi

27.04.2016.



Efektīva skolu tīkla attīstība: normatīvā bāze

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (IAP

2014-2020);

 12.Saeimas 2015. gada 17. decembra lēmums Par

uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu

vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo

telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību)

saistītās problēmas;

 Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta

iecerēto darbību;

 Valdības rīcības plāns.
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Pieejama kvalitatīva izglītība ikvienam skolēnam

IAP 2014-2020:

Izglītības attīstības politikas virsmērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības

attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei
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Efektīva skolu tīkla attīstība: pārmaiņu mērķi

Institucionālā tīkla sakārtošana saistīta ar sākumskolas izglītības pakalpojumu pieejamību

tuvāk bērnu dzīvesvietai un vidējās izglītības pieejamību reģionālajā līmenī.

Institucionālā tīkla sakārtošana plānota, veidojot jaunu pieeju izglītības iestāžu

pakalpojumu piedāvājumam:
pirmsskolas izglītība – maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai neatkarīgi no ģeogrāfiskajiem un administratīvi

teritoriālajiem kritērijiem;

sākumskolas izglītība (1.–6.klase) – pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību

vietējas nozīmes autoceļu tuvumā. Nozīmīgi vērtēt arī pirmsskolas izglītības (5 līdz 6 gadu vecu bērnu) integrāciju

sākumskolas izglītības iestādēs;

pamatskolas izglītība (7.–9.klase) – pielāgojot attiecīgā institucionālā tīkla specifikai;

vispārējā vidējā izglītība (10.–12.klase) – pamatā koncentrēta reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros.

Pakalpojuma pieejamība nodrošināta reģionālas nozīmes autoceļu tuvumā. Atbilstoši katra reģiona attīstības

scenārijiem vērtējama arī profesionālās izglītības programmu integrācija vispārējā izglītībā, konsolidējot šo izglītības

iestāžu pārvaldību un izmaksas. Šādas izglītības iestādes dibinātājs ir pašvaldība;

profesionālā vidējā izglītība – pamatā koncentrēta reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros. Īsteno valsts

nozīmes profesionālās izglītības kompetences centri (PIKC) un pārējās profesionālās izglītības iestādes, kuru

padotība pamatā plānota pašvaldībām.



 Pedagogu atalgojuma jautājuma efektīva risināšana.

 Atbalsts pašvaldību (izglītības iestāžu dibinātāji) lēmumu

pieņemšanai.

 Atbalsts pedagogiem, kurus ietekmē skolu tīkla sakārtošanas

process.

 Efektīvu finanšu pārvaldības modeļu izstrāde un ieviešana.
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Efektīva skolu tīkla attīstība: pārmaiņu sekmēšanas 

priekšnoteikumi un darbības virzieni/soļi



Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) kā vienu no

priekšnoteikumiem sekmīgai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai saskata

sasaisti ar pedagogu atalgojuma jautājuma efektīvu risināšanu.

Tādēļ ir sagatavoti  attiecīgo Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka pedagogu 

atalgojuma aprēķināšanas un sadales kārtību valsts un pašvaldību (skolu) 

līmenī (Nr.1616, 836) projekti, t.sk. paredzot izglītības pakāpju finansēšanas 

koeficientus un finansējuma sadales principus. 

Priekšlikumi paredz, ka:

 izglītības programmu izmaksu koeficientu izmaiņas;

 diferencētus izglītības pakāpju (sākumskola – 1.-6.kl.; pamatizglītības 2.posms – 7.-9.kl.; vispārējās 

vidējās izglītības posms – 10.-12.kl.) izmaksu koeficientus: 

7.-9.klases un 10.–12.klases skolēnu skaitam noteikts izglītības pakāpes diferencēts koeficients 

atbilstoši skolēnu skaitam (vispārizglītojošās dienas programmās) 7.-9.klašu posmā kopā;

 izmaiņas skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagogu mēneša darba likmi pēc teritoriālā

iedalījuma:

nosakot piecus teritoriālā iedalījuma koeficientus iepriekšējo divu vietā;
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Pedagogu atalgojuma jautājuma efektīva risināšana



Teritoriālais iedalījums Koeficients

Spēkā esošais Turpmākās izmaiņas Spēkā esošais Turpmākās

izmaiņas

1. Novadi 8,12:1

1. Novadi (11), kura administratīvajā teritorijā skolēnu skaits 

(vispārizglītojošās dienas skolās) ir 0,5 skolēni uz 1 km² un 

mazāk 

9,5:1

2. Pārējos novados un pilsētu novados 11,5:1

3. Novada pilsētām (reģionālās attīstības centri jeb 21-nieks bez 

novada teritorijas

12,5:1

4. Novadi, kura administratīvajā teritorijā skolēnu skaits 

(vispārizglītojošās dienas skolās) ir 3,5 skolēni uz 1 km² un vairāk

14:1

2. Republikas 

pilsētas

5. Republikas pilsētas 10,35:1 16,5:1
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 plānota atteikšanās no apvienoto klašu kā izglītības procesa organizācijas veida

7.-9.klasēs un 10.-12.klasēs.



Atbalsts pašvaldību (izglītības iestāžu dibinātāji) 

lēmumu pieņemšanai

 2015.gada 13.oktobrī pieņemto Ministru kabineta noteikumu 

Nr.591 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās 

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi:

prasības 10.klases atvēršanai;

IZM pārziņā esošo ES fondu aktivitātes:

īpaši SAM 8.1.2., 8.1.3., 8.3.1.;

pašvaldību lēmumu par skolu tīkla reorganizāciju saskaņošana.
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Atbalsts pedagogiem, kurus ietekmē skolu tīkla 

sakārtošanas process

Nepieciešams nodrošināt atbalstu to skolu, kuras varētu skart

likvidācija vai reorganizācija, pedagogiem darba zaudēšanas

gadījumos vecumā no 60 līdz 63 gadiem:

 atkarībā no pieejamā finansējuma un personu intereses finansiāls

atbalsts būtu pieejams apmēram 160 pedagogiem darba zaudēšanas

gadījumos vecumā no 60 līdz 63 gadiem;

 sniegt atbalstu profesionālās kompetences pilnveidē, t.sk.

pārkvalifikācijā:

 valsts budžeta programmas finansējums (A-tipa; B-tipa pedagogu

profesionālās kompetences pilnveides un paaugstināšanai;

 IZM pārziņā esošo ES fondu aktivitātes, īpaši SAM 8.4.1.
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Efektīvu finanšu pārvaldības modeļu izstrāde un 

ieviešana

IZM šobrīd strādā, lai pilnveidotu vai veidotu uz jauniem principiem un kritērijiem 
balstītu finansēšanas kārtību/-as (modeli):

 profesionālās izglītības programmu finansēšanai;

 speciālās izglītības skolu/programmu finansēšanai.

IZM ir izveidota starpministriju darba grupa, lai, izpildot deklarācijas par Māra Kučinska vadītā

Ministru kabineta iecerēto darbību 106.punktu Lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību,
veidosim ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes

nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai,

nodrošinātu Valdības rīcības plāna projektā definēto pasākuma izpildi:
 darba grupā deleģēti pārstāvji no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības,

biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienības”, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas
departamenta, VSIA “Autotransporta direkcijas” Sabiedriskā transporta plānošanas daļas,
Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes
departamenta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta
Pašvaldību pārraudzības un metodikas nodaļas (vēl gaidām Finanšu ministrijas deleģētu pārstāvi);

 līdztekus rosināts un plānots strādāt divos līmeņos, t.i., izglītības un zinātnes ministra vadītās
sanāksmēs kopā ar iesaistīto nozaru ministriem (vides aizsardzības un reģionālās attīstības,
satiksmes, labklājības un, iespējams, finanšu ministrs) vienoties par kopējiem risinājumiem.
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Nr.

p.k.

Uzdevums Rezultāts Termiņš

1. Izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu pieejamības kritērijiem un atbalsta pasākumiem,

t.sk. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās

izglītības iestādēs, t.sk. paredzot izglītības pakāpju finansēšanas koeficientus un

finansējuma sadales principus, ņemot vērā iedzīvotāju teritoriālo blīvumu.

Izglītības pieejamības kritēriji/

nosacījumi un atbilstīgi

nepieciešamie/ iespējamie

īstenošanas atbalsta pasākumi.

Sasaiste ar normatīvo aktu par

pedagogu atalgojumu.

līdz

2016.gada

1.jūn.

2. Izvērtēt vienošanās par pašvaldību savstarpējo norēķinu par iestāžu sniegtajiem

pakalpojumiem sistēmas modificēšanu, nodrošinot, ka sākumskolas izglītību iegūst

iespējami tuvu dzīvesvietai, pamatizglītību un vidējo izglītību konkurētspējīgā izglītības

iestādē, īstenošanas iespējas un mehānismu

Modificēti pašvaldību

savstarpējo norēķini, piem. 7.-

9.klašu posmā.

līdz

2016.gada

1.jūn.

3. Izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu tīkla salāgošanai ar transporta maršruta tīklu,

nodrošinot sākumskolas izglītības ieguvi iespējami tuvu dzīvesvietai, pamatizglītības un

vidējo izglītību konkurētspējīgā izglītības iestādē, t.sk. izvērtējot finanšu resursu

ieguldījuma lietderību un apjomu

Sagatavoti priekšlikumi

nodrošināt transporta

pakalpojumu pašvaldībā.

2016.gada

1.sept.

4. Sagatavot priekšlikumus kompleksam risinājumam, izstrādājot iespējamo “ideālā”

izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti

izveides kritēriji un atbalsta pasākumi

Izveidots Latvijas skolu profils

(3-4 tipi), priekšlikumi efektīva

skolu tīkla pastāvēšanai

(nodrošināšanai un uzturēšanai).

līdz

2016.gada

1.nov.

5. Sagatavot un sniegt informāciju Izglītības un zinātnes ministram izskatīšanai ministru

darba grupā, lai izpildītu Latvijas Republikas Saeimas lēmumu “Par uzdevumiem, kas

veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar

izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”

Sagatavota informācija, t.sk.

statistika.

regulāri

un/vai pēc

pieprasījuma

6. Sagatavot informāciju Saeimai “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu

vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības

iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas” izpildi un sasniegtajiem rezultātiem.

Sagatavots informatīvs ziņojums

par sasniegtajiem rezultātiem.

2016.gada

9.dec.
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Darba grupas (ministriju darbinieku līmenis) izpildes uzdevumu un termiņu darbības laika 

plānojums 



Paldies!


